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 ۳ ۳ام دا

 ها بس هص وصخ ینو كنسهل لج تراظن فراءم

 ردش وا حط ه دنس هع طم رانا قرق

 تدامسرد

۱۳۱ 



7 0 
RK۲1  

 e~ زوم 7 7 و 1 راشن ر

 ( هد توب قدص)

 تخدم دا" ئررخ

 س همدقم بس

 لرانوک زمتسود رب ند رلکیلوناق
 هافتنا مسام كرهلک هزمشاکتماقا هدنسلر

 ا :٠ ءرکص ندهیمارکا و
 ماخ هبلعهمطاق هداز اشا تدوح س

 باتک رب هلسا « مالئسا ناوسن »و یدفا

 دم ترضح یمهرصزوسهداتکو و شمز اب



(۳( 
 هدفرش لیجما یرادورو ك( مالسلا هیلع)
 .شملیا زایی دارویب ریشبنو رابخا ید
 ؟ یمدلوا زکرواظنم باتکوب

 تاد و .یدلیا دارا لاوس ر هيد

 بولوا ندنبابرا نرد لع ین « یژولوه »
 هعاض ییخندشخ یخد هداتش مولع طف

 یه هنمان ند يلع هليو هل سملو ندا

 یغالوف ها نمر وقالوف هزوس نانلیوس

 ندنفیدلوا فوسلیف رب قیجآ یزوک كيلد
 تسها ندزفرط لاوس یبدلبا دارا

 نم ەن وتعم هع رک .یدالوا یی هلسهه ال

 شمزاب كني راترضح یدنفا مناخ هیلعهمطاق
 اناج « مالسا ناوسن ه وشا یراقداوا

 نامجرت زمغیدنلوب هدنس هبرب رح تسایر
 ندک دلدبا ج رد هچ راپ هچ راپ هنس هب نع تقمقح



5 

 شملصاپ ید |۱۳
 ندنمهنازجاع فرط یراحبحمت برو

 و هروکذم باتک هلتهج ینیدلوا شملیا
 زمتسود هدزمکبدلباناسب یزفوقو هلتروص
 : هللا یوم

 هدمالسا هکر ونلوا كعد ةسبا هلبوا

 .رددوحوە ةققح داقتعا رب هل وب

 : هدزااوج یحد زر .یدد

 هدنمالسا ناوسن یدنفاناخ هیلع
 تحاصم هلا را داق یابوروا ض»

 راطخایبآ رب زکلاب نان وب ءدابج!هدنسانما
 هارانآ و هدرالبحنا هكو لاح بولوا شملیا
 هد راوحتاکمو لسرلامعا نالواییذ

 هدناروتیک یاد لوب راتراشب والم و ید

 وب ید هد نازک لسا رسا ی واتس
 .ردلکد ردان تارشا یهدلو



(۰) 
 یلاؤس هیلایوم زمتسود ندزمکیدید

 : هلبا وارکت
 مالسا یاملع هک رویلوا كد

 ءردشملیا لاغتا ادج هلبا لسم و یخد
 :هدارپ و یدبد

 لاغتشا ادج هللا هلدسم و !توا

 مو هلع هللا للص هلا لوسسر و شلدا

 لبا فرا یابند تای رات رفح هدف
 وش لوا ندنراهروم نيز یون ت

 نر دل ڪج هلک هروهظ كناعوفو

 (راش) هدریس لها حالطصا هب اص وصد

 . ردشهل وا سسآ

 یهدنقح اش وش زمتسود . كدىد

 هغمااك | هلفارطا یعالسا لها دنابقع

  تمدخ هنسوزرآ و .يدرتسوک وزرآ



۰( 
 :یدلرتسوک تتفاوم ندزفرط هد کلدیا

 : مدقم ندزملشیرک هبةثحاسوا اهد طوف

 هلاقم هلممات ۲ راشدتسا » هدر س

 لسور ردنانکلع .زکسشمالشاب هغمزاب

 هدنراف رطناتسدنهیل اش صآ رب هدنمان بەو

 لوبق بونرکوا هلعبتنو قیقحت یتبمالسا
 هرکص ندقدلآ ینسا دمت ردنا یخد

 یقیدالشاب هرمشن یتیمالسا بودیکە باقم صا

 . زکسشعا رویزاب
 باوج ندزفرط هلا دارا ییزوس

 : هرکص ندقدلآ قیدصت

 مولع هداقبآ و ایوروا هکو بلاح
 نوبع راهفسلف یک قرهلوا مشتنم هدیدج

 و ندنفیدسلو شملیا روت ییاهذا و

 یراداقتعا هدهرالبحما هدهرلتاروت كرلمدا



۷( 
 ینیدسلوب رشم هلرانآ هتیرزوا یسمالاق
 (مالسلا هیلع) یدمجترضح نانلوا نط
 هیلبا دیما یف راک جهدا قیدصت و لوبق
 ؟ زکسیمرولب

 هلاوس و « یدابا مض هد یلاونت

 ::ندرفزرط یاو اناج

 ییدلدبا لیصفو نایب هدرا ددتسا
 یدنفا بەو دم ینیع كلاوس وب هلهجو
 هل ارام .ردشملواداربا یندهنب راترضح
 یکییدربو باوح راد هشدلوا راودبما

 هژدیما وب هدمهمضنم تاظحالم ید زب

 اریز .ردزشملبا قیدسصت یتیدلوا اجا
 هدیدج راکفا كنهبقرتم و هندمتم كلام
 تایرظن نانلوب نشملیا مع هدندزت یار
 زروسروح .ردراو زفوقو هب هد دج



(۸) 
 یرلاجلا یراتاروت كرانوب هک زرونالک |
 یماکحانایدنا انب هسرزوا رانآ صوصخا
 و كرانآ .ردیلقح كي یرلمامهدبا لوق
 گلها CT FRAT مدع

 تأشن ندنسمافلوب توق كج هلبەدي|عاقا
 تفع لها رلنامور یتیدزاب یتح . رویلیا

 فا ۱ هدرلهجرد یراکج هیمهنکب كتمصع و
 هسدا تاداسقتنا هدلاخ ینیدلوا پادآ

 رازوس ىلقحكب ضعب هدنجما یسهیمکحو
 ین «نههم» كبالوز ليما ندیا روهظ
 یجزکس قرق كانبرا مان « مرانک »
 نالوا هدازا ندهشد دوق هدنس هفب

 :هدهرصییدلیا ریوصت ییرازسنارف هنامز
 هنسیدنک کن وح .زعا داقتعا هنشرب چیه»

 هدنرظن كنآ یسیربچبه كرابش نابرتسوک



() 
RE۰ رازع وروک داقنعا قیالو لوق  

 لاقتناو لوح رب هجهب ونعم تمکحیسیدنک
 تباسنا سح . رد هدقماشاب هدن رصع

 هلساک او اضتفا تقفحو تمکح یادوسو
 تمکح ییدلبا كرت كردبا ترف یدمش
 تمکحرب کی قجهلوا مماق هنماقم هینید
 هدنلاعیدنک ردق هب هحنشل رب هلسا.دس هیاید

 هک رود « ردقح هل وا تحارتسا رک هشوک

 لیهراب اعقاو یزوس وب هبلایموم زر
 «لاورموص» تفل ور هقشد ماب یال وهروا

 صخش ییدلبا ری وصت هدنامور رب هلیما
 مولا هد هسا نورو سود و لخع
 تمکحو نونفراونایرظن یرکفهجایوروا
 رامدا کک نالوا شما رونت هلیسهعشعش

 لاج رب قفاوم هه رعت وب پھ يسهثاک



۰( 
 قو ر كارمن . رارد هدرا ظا

 هدنصوصخ كماعا لوق كمانکب ینماکحا

 مالتسا هلعابرا یمهدیدج راکفا ابوروا
REETهبلع ءان . رد راو تقفاوم  

 « ؟ زکسرویعا لوبق نوچ یرلنوب »
 هدیدج راکفا كنابوروا هرک رب ینااّعرس

 ,ردلمروص همالسا لها هدهرک رو هتابرا

 كفرط کیا یه هک زرلبا دیما ًاعطقو وق
 قفاوت هنیرکیدکی باوج یرلکجهریو
 هلتسهدیدج راکفا ابوروا هدلاح وا . رلبا
 اهد زا رب تدسانم کهدنس هرآ تیمالسا

 یه كرلنوب هب هدعب . رولوا شمالتوف
 هدیا لوق یه هسیا هلوا» هنسنکبا

 . ودیاذلوا دارا لاوس ٩« زکسرولب

 كس هدیدج راکفا اب وروا ًاباوج اکو



۹19 
 طمالسا رز وس كح هند وس ندنف رط یابرا

 -ر

 هلوا فلاختمزآ ر هراز وس كج هلال وسندنف

 ' هدرلمسا یلغا كقااغوا هدراهسیا رولم

 هسیا یرامکح هجرت بوئا و هدراربمت و

 عبت هنفیگكساپپرب چیدو كناسیاکر چیه

 یریغتت ال تداع و یتقاخ نوناق بولوا

 یتلطم لاعف رب نایلیا تکرح هجنساضتقم

 كقلطم لاف وا و یی رلکج ها هدا لومق

 ندنابیفیدلوایواستمیناضونف هرش عو

 ندناصوصخنایلیاعرفت هراشاسا وب ئاسو

 دیاقع هسا داقتعا ساسا و .رولواترابع

 « ردلکد دیعب هد چه ندهیمالسا هیساسا

 كناشیذ ناربمایب هلئسم هرکص ندنوب

 سما اعفاو هلردبا لاقتنا هنمهدام یرلتومن

 كناراصنو دوم ًارخۇم یخد فومن لیاج



۳( 
 یراشدارب وصت كناراصن ییدمش هصاعابو

 هدهسیآ مەديا لوش همك ر چھ هدنلوپ

 نده یدوصق» كمالسا زدنوسو تااسر

 ندهمضم ضراوع ضعإ ینیدنلوب ترانع
 ییدربو ربخ كم رک نآرق مات دیرجتلا
 یخو كس ات رضح زعدقفا هللا لوسز و

 هدو رەب رک هل راهدس تاداعو قالخا

 راکفا اب وروا هسا ر ولوا كح هاب دی | ناس

 قجهلواعتم لوب هدننابم یاب را یسهدیدج

 ییبط كي یتیلوبقم بویغلوادع ندروما
 ثكعدیعب هرونلوادعندلاوحا كح هل روک

 بتک ندنسلاها هبقرتم كالام 4 زرت سیا

 هدن رلب اتکیدنک هس ی را ال وادقتعمب ه وامس

 نوا یراترضح زعدنفا هلا لوسر

 قدص قرهناسا هراشب نالوا دوجوم



(۳ 
 ی یرلقج هلوا روب هلوف ی هدم توبن

 طقف بوبهناط یبیوامم بتک ی هدنرلل
 ینایفسلف کیو یرالرصح ینهدیدجفراعم

 هدبویلوا عبات هجا نم تفخ هلبوا یرللوبق

 ندهروک دم راشد یخدران ال وا یترقحو یدح
 "ةکحو الاقع هلیب هدلاح ین دن وا راظن عطق
 قدص ناملاف همش الصا هنکحمدا ققحت

 .رارولوا روبحمانادجو هلوبق ید توبن

 ر ر هداب وروا قرهل وا ج راخ ند رلت و اما

 هد ینایمکح ینایونعم سر هلباق همزرش
 هعوضوم نیناوت نوسروط هلبوش لوبق
 ینهعدخ ین الا هل رهبمهدنالوبق هلس یتندم

 ؛یناشوخرس « یت رس ۰ یقلبج ردن الوط
 یداسفو یسوفن لتق «یانز «یتازاب رام

 هد ش٤ |نارراو هن را هج رد كا دع حایم



(۱2 

 لکد نک ید توب تقیقح رانو
 ؟ راو 24 هل ه شعا رلنهدیا لوف

 تەل رش كنا ىع هد تورن تقنقح

 . لوبق ییقشا وب ید یسندم ءاضیب
 نانلب 7 هلتمکحناسل هرلنآ ندنکحهیمهدا

 اغ صا یرلیما نای بو و یرازوس
 هحرد هدنروصیرلکدعا ارحایاضتقمو

 نال تیاهن هنیرایدنک هروک هنراتانج
 اب وروا هکر ولیربو باوج هلتساس فیس

 یبدرو هرو ید تكنسهندم نیناوق

 شهدم باوحوا .ردنراعندنوب باوح

 هسا ا رف هدنس ه دالم هنس ۱۸۷۱ هسلا

 ندنفرط رهیت ویسوم یمر یموکح
 ,ردشار و هدهالتروصر هنانرانوموف

 ندفرط زمتسود ره اظحالم وش



(10) 
 هجا .یدنلوا غامسا هاتیمها و تقد عمس

 : هرکص ندکدنوشود نامز
 هدهسیا مهم كب زکتاضحالموباعقاو

 شلردلوطندءهرعص هننام هسالسا دیاقع

 هدیسان راکفا هب نونظ ماط رب ناللوت

 ندنغيد لوب شلاق شمشلرب هدایز كب
 ردندتتماللتسا یراتو هلا اوروا و

 ند دافتعا و ندنکیدشود هز داقتعا

 جوک هنیقح كمايب هریوچ ې رابدنک
 .زکسرومح هفارتعایخد زس هلا یتیدلوا

 : ندزفرط یند اکو هد یدید

 هدند کناه هروک ذم ماهواونونظ ب

 ؟ رد دوقفم هدتلم یناه هدتکل۶ کناه

 ور هدنرهنزغ ابوروا نوڪ نک
 حاورا هراوس هرانوسفا كني رایاپ وک



0( 
 ردوهب هن رل هما ر دناط یراق هج وف ه هني

 ندنفرط مادام ر لضاف راد هنراقدناتا

 شموف وا یهلاقمرب نالوا شلریدّتسا جرد

 زونه یمهیندم تاقرت یک هبسوړ . مدنا
 کسا یسلاها تاغا و ن ایلوا معتم

 نانلو هدکعا هظفاع ین راقلن وردفاص

 .مدمروکقوچ یربلاح ون نوجا تکلءرب
 فراعم هدهرتلکنا و هسنارفو امالا ارز

 رکذ هدلاح ینیدلاوا شا مست ردق وا

 .ردشمامهب ری دلاق هنس نونظو ماهوانانل وا

 یک یعومع الاح قاب هلاف هل رادغاک نوب وا
 مه و نلسد « یننامورهبه و . ردقام ر

 یلاف یناح بوقاب هنب راجووآ كسکا

 هکدتک تعاص نانلوب ترابع ندجارختسا

 رلب تک راد کوو هدکعا ممعت بوب هلورلب |



۷ 
 هيد یحویب یرالوا زا رب ۰ رد هدقلزا

 هلرهسمیک قرچ رب ندککرا ندنیداق
 هدنسهجرد قلقا شتا یربد یرد

 ردق هنیرامادعا 4سایس ملا رهحنکشا

 عنم یلاح وب راتدش وا نکیا رولپراو
 كن هد دج یف راعم یکی راقدلوا شمامهدنا
 كتلخ هدو ,ردشمامهدنا عام ید یممعآ

 هن راقدنل وب هدقعاا ردقهن هرلبذاک یک وا

 كچوکز ونه نویلوبان كويب .ردنا تلالد
 ردق هغاروطاربعا نکا یطاض یشوطر«

 ندنفرط یسیراق هناکنچ رب ینجلوب لو
 . ردشع انا سکه هنکیدادا جارختسا

 لاحو هدهتئابم هبمالسا ماوفاو لام اعفاو

 هدهلطاب نونظ كنمظعا ممق هدهسیا شمریک

 ندرامور نانو شلوا كنروا هناهح



۳0( 
 هتسلا مالسا ردن دی اممح دانا لاقتنا

 الا بیغلا عيال و « باذک محنم لک د
 یا اما لاما نفعرشو هزبخ هو

 كن هلهاج بر هلیتقو بونلو یتیم هنیرزوا
 شمر همالسا یسلطاب نونظ اط رب
 وشراق هرانوب هلتمکح حالس مالسا و

 لوسرهلحزا .ردشمرتسوک ترعغ هدهعفادم

 یرادحا دنزرفرب كنسرات رضح رم دنفا هل
 تیاهاح هلکع |تافو ًافاتمیسمش فوسکررب
 فو هلسسح داقتعا لقتنم ندننامز

 برعلانیب یفنیدلواتمالع هوم و رول ذم
 ناف عو م هسردم مکح لوا هدک دنلبوس

 فوسکو فوسخ » : یراترضح زعدنا

 كتهسمکر û .راردتا ررب ندهبملاتادآ

 مدام € رازعا تلالد هنافو هده هبندالو



4) 
 ادعام ندنو . ۰ ردراشمروس باوح دارا

 كلا ك ثقادصم « ءال ا ةرو ءاماعلا و

لا بولوا ندن راقدصام هد زکر
 تمكحرا

 : هدنقح یرلهنادشصو هار راذن

 باوخ هلو تلسمره و تسمح هن ناو

 < باوصاا عا هللا و قح یجو

دنفرطن رحبتمیک یرلردنکهنب یمکح
 ن

 یو ربهغیپتسین» یرایلاع زارطو شلریو

لسارغط هرط « باتک دراد
 شمللف مسرت ه

 یراترضحیمورنیدلالالج انالوم نانو

 سالن  یراسابل نوکرب
 هدهرصیراذدروس

دروک یر ول وکسرب یرلهم رکمهج وز
 ندنکی

 رزوایزکب اوئا» طقف هل رشا م کمکی د
 هدزک

 هکز کباآ هزکینغآ یکی . .ردانف كمکید نکیآ

 لوا هڪ ر « شعا لن اک هعفد لاف وا



)۳( 
 یمکب » قرەروس مست لاع رارسا فراع

 هدم عا ¢ ؟ راقح هل ندقلا هع نغا

 هتشلا .راشمروس « ردراو هللا وه لق

 مهوت هدن زا, 0 انك و ابلغ

 كنهبیرغ ماهوا و هب نونظ و كربطتو
 برع اذهعم قرەنلوا مازتلا الخ اعاد

 كرامور هدر هنارمطت ناملبا لاقتناند هلهاح

 فراعم كرددملوا منم یافارخو نونط

 هیمالسا قیاقح هیاع ءانبو هد هلو راباهیمالسا
 ق راقیچ بواب ریصهباکلاب ران وب هجقدلانادیم
 هلکلهداس یهدنلاح كلبا هس كتىمااسا

 نونظ هدتنارصن طقف هردراکشا یفح هلاق

 تمه رب چه نوجا ییفد كنهروک ذم

 كنغوچرب ندرانوب سکعلاب بویمهلب روک
 شلپا هقلخ ندننرط تسارصن اضحم



(0 
 . نکسهدیا راکنا یخو رس یتیدنا و

 یرازوسوب زمتسود «یدلرو یباوج

 نوجا یابرواوا رب ربار هللا قیدسصت

 رظن رارکت یتالکشم یک ہدلوبق یتیمالسا
 تالکشمز ۰ یدلبا هلاوح هنهن زا وم

 هطب رف "یداو هلبا راغصتسا یهروک ذم

 كوب كي كنالکموا سکعلاب ۰ قدعاص

 ه«یدمسش ربارب هللا فارتعا ینراقدلوا
 ر اش دما هن كنامدقم نلیروک ردق

 هرتلکناو ايناملا ناسلاب یفدلوا هدنروص

 نانو هدناتسدنه هصاخجاو هدا صا و

 هحرلزوب هدننابم یاب راهدبدج راکفاو مولع

 ینراهدناو شملیا لوق یتمالسا كناوذ

 ک وص كلا كرانو هک كدا راطخا
 بولوا زیلکدالضافرب هدنما « نوسمید »



(fr) 
 هنس ۱۸۹۳ وا یی نایک را اد

 یک زکس یرکی كنناریز- یسهدالیم
 ینبدلوافرمشم هلا نالعا یتیمالسا ینوک

 یسهبرمشن هلعساو كراناملسم یهداوب روبل
 ۱۸۵۳ هنس لوا ن رشت ۱۰ كه غ نالوا

 ولو صون 4۲ یردلا ندیابموب هل رات
 هردجردنمهدب وتکم ییدلنا جرد هنس هی

 هدنررهش داب | ردنکسا هددنه بوتکمو

 اهد كنيدک زوتوا ندرلبلابوروا نانلوب

 ۰ ردرشبم ینرلکدتا لوف یمالسا نرد
 یزمتسود كلوتاف تاحاضیا وش

 یدنک به كرهر دنوشود هدایز هد

 راهد هدنلو نارتاو درس یسهظحالم

 یخد ندزفرط یک ییدایوس زوس اط
 یدنک ناباوجو و ندنکیدلرب و رلباوج



(r) 
 حد رللاوسواو ین ەراس "هلئسا ناپ فر

 مازاتسا یهیفاسش هبوجا ندزعاج مب
 لوا نهروام وش هدکهدک ندنکیدتا

 هللا یلص مع هجاوخ هک یدلبا عسوت ردق

 كنيراترضح زیدنفا ملبس وب هیلع,یلاعت
 لها كرك یاقح قەدنقح یرات و قدص

 هلقماعاط یرلنو كرک و نالوا ندیاتک

 تییدم یاضتتمیبهدیدچ تایقسلف يار
 لقع یه نانلوپ شملیا لوبق تحب هلهجو
 هردتا لو هنحاص مقتسم عبط و ماس

 حیضول و حرش هدهنسح تروصر كج هلس

 اوا سوب .هبلع, مات می

 دق هدنتروص بانک ر كنهروک ذم

 ينیرش و عطنوجا یمیممآ كنعهن هلیطیضو
 : ی اعفاو . یدراو ردق هاحر



(Y4) 
 كش راترمضح زعدنفا هلا لوسر ےس

 جوا نوا هنیراتومن تقیقحو تلاسر قدص
 اداو ماشمو امکحو املع یربدرصع
 دحاو درف ندتما دارفا مو لصاحاو
 یک ینیدنلو شماادنا هانتشا ندفرط

 بت یمواعو هنسلا ایوروا هدرصع وش
 دیاقع هاب هدهراجک نایلیا لیصحو
 نوسروط هل وش قوا لتخهبمالساهبساسا

 اهد تاقر هلا هدندج مولع کلب
 تب نالبروک هدنموم كرانو ییدنلتوق
 هدراحنک ضد واتس هاب اهتماللسا وهند

 قلزسدق ردق ههجردرب هدنصوصخ لامعا
 یرلکاحینک ید لاحوا هدهسیا هدکلروک

 ییراشاب ینراشاب رانو .ردندنساضتقم
 لاک او عیسوت ینراهبرجت و فوقو هد بولا



۹ 
 هدنباکنرا هلیلاح كاحنک هرکس ندک دلیا

وک روذءمردق هاچ رد ر ین راد دز
 یراکدر ه

ا . هراروسدیارافهتساو ه ون هدند رابش
 هنشل

 .ردزک ری صلع و هدیمهنوگ رب كرللا

 زمکیدلبا یطاعت ردق هب یدمش
 هارازویس

 اذ هنمراحنک ندنفرط نهاملع یعوحرب

 هاش ردهدکلدبا یحد نقلتو سپردن

 سنت عو رب قلا هملق ی هرواحموب هيلع

 . رونل وا دع داوس

 هدهسلا قدشقلاق هراذتعا یللوت

 رامنسود دم هریدتا لوق یمرذع

 : هلا یعوم

 لوق هلهجورب زکیراذتعاوب

 ندا لح یتهح ص كنامش . نمهنلوا

 یخاتحا كمالسا لها هب هر واج و.شا



(i) 
 فكس دم ۶ ید هسرا ضرف ینبدلوب

 ۱7۳ سر رز درو ابا
 زونوا یمرکب یرافرشتسم كناضصآ و
 یارحا هعهنمالتسا یااقح یرتدهننس

 ادعام ندقدراو هب ورلیا كم. هدناشقخ
 ضع هدراز ماط ر یک زخکیدید نمد

 (مالسل اهلع) هد ترشح رامدا ندالضف

 ید راهظا ییرامالساو نالعا یعراناعا

 ینو سا هدنقح تیمالسا .رارومدا

 هناروع ردو و هدنسهفرتم كلام كناند

 مالسا لها نکرروط بول,دیا لاغتششا
 كارتا ههروک ذم تالاا نده

 هلقلزسدیق ینتسیعاسم وب كرانا هدبویلدبا
 « نمهنلوا زوج الصا كملبا ات

 ؛یدزاو هورلبا كب هدو شت هد



۳۷( 
 هرواحم هدزمکدلبا لمأت یخد زب اسقاو

 هدنسملنوق هشرزوا دغاک كنءهدوک ذه

 هنکجهلب روک تعفنم و هدناف تهچ یهزا
 هلولصلاو هللا دم او هلمسلا دعب و قدناق

 .قدل | هملق ین تارضحتسم هضرتلا و

 یهرواحمو هکر ی مریو ربخ هدیوشقجا
 انتو تلیلوت اف وبا[ هماق اع

 هوا عیعلاب ۰ ردلکد یک زمکیدشلیوس
 ردا هرواح هللا یسیدنک ارز .یدمهلوا

 كريم هل دنا تعجاصص هب اتك رب چسه نکا

 هسدا تراع نده زعارضحتسم هدنهد

 كحابم نکل .يدیاشماشوئوف هجملب وا

 هد همهم تاصوصخ قوجرب یفیدا وا
 میسوتو مارم حیضوت هلتعجایم هراباتک
 ندباب نههرواحم هدنروصیبدلدیا ثحابم



)۸( 
 قمالتا بویارجم هباب ندبارحمو هبارح
 رار هبا راقاق شرراق قوح كب ندنعون

 یلینروای دوا ید یرار ب قوچ ر, ثاثحایم
 ناوای كب «یلعءانب قرهلیقارب لمهم و
 یبم هس وب هتشيا ؛یدیا راکرد ینج هل
 هراذخام ندا اضتقا هدنرب رحم نیح

 مهبم هد هرواحم یاننا قرهنلوا تعجارم

 کلوب لثلاسراو حیضوت ریش نالیک
 كرانوب بونلق مش رشت راراک ذن راراطخا

 1 اب نیم نسل من نیرشکا

 هشرزوا دعاک هللروص ون هک یدلرلبو

 كيهرواحمنال | یتروصباتکرب قرهلسوق

 هدنسهزا مدا ییا هاب وا تعسو ییدلیا ادم

 بونلوا یطاعت هدنحما تعاس ترد چ وا

 زواج قوج كب یهجرد كجهری و یلیروتب



9 
 هديا نیمات یتسهدافتسا كرلنابوقوا «ىدلنا

 یسملوا هلیوب قجآ هد كياتک رب كح هلس

 .ٍزاهدندیما رونلوا ماست یح هک مزال

+» 

 هرواع لحد

 ًابماسا لات, هزمتسود كيلوتاق

 كانیرات رضح یدنفاعاخ هيلع همطاف ولتفع
 لبحا كنه دم تشب هدنمالسا ناوس

 نقلوا نابن ی رشم ید. هلبا فیش

 یداقتعا كمالسا .هدنقح ءدام و .یشا
 ۳ نکا ترابع ندید لوب هد زک صم هب

 بویلواصوصم هلیجا كنهروک دم رتاشب
 ماط رب رتابس اهد و هدلسارسا ی میت

 یغیدنل وند وج وم یخ د هدا هي رات ثحاسم



(r) 
 يانا كناعدم وش ندزمکیدلبا نایمرد

 نوجا حاضبا كنهدمم تلاسر قدصو

 نامز لواب لوا هد هرواح زمغیدالشاب

 : كرهروك موزا هلکشت ی هرطانم

 ندزماشیریک هنلح كلئاسسم وب
 رانا .ردمزال ینست كنهط چاقرب لوا

 كاج هلیشپ رک للاسم لح نیزستفلوا نییمت
 ندنفج هم هل وا لصاح تعانق هج زس هسرولوا

 راضارتعاقج هنلوادرس ندزکفرط ادعام

 لر هیلمازلتسا یتالباقمیخدندزف رط مزب
 هراکم هد هکلب و هل دا ر نم هرظانم

 ناناوا راظتنا ندنحاتن نولو ینسهجرد

 ۱ نم هک هل وصح الاصا عفانم

 درلهلعق وب ناک مزال ینبعتو شعد
 ندنفرط زهتسود يرافدلوا رلبش یک هن



(e) 
 !یخد هنیرزوا یملدبا لاو

 هلراب تک نلسد لیحما و تاروت الثم
 هجزب لباقم هنسفلواقللت هل راغل هل هج مس

 یک یمهلئسم ینیدنلوا قلت هلرظن هن ید

 دارف رب هرانو الوا هک راش ماط رب

 ندهرظانم كجسلدا هرکبص ندکدلرو
 .نمهلوا لساح هدنفم حش رب "هققح

 «هلدیا شملیا ناسرد هد یاحاضا

 :لره هسمولوک زا رب هرز واز وسوپ زمتسود
 زکفدزاب هلدمات «هعفادم» ؟ توا س

 لیجانا هدرانو و شموفوا یدلج چ وا

 زککیدلیا رس راد هنیراتیفرح كنهفیرش
 منا شمروک یاظحالم و «تاماولعم

 كمروس هبورابا نهلئسم وا ید هداروب

 هدباب وب ن, هکوبلاح ؟یلگد .زنکسروپ هتسپا



۳ 
 ید هلکمروک ی زکپ راثدزاب ل زس
 زسلارف مان لیسفاوب هل . ردمسشماماق
 نالوا شنزا هنملع تسارصن ثنفام

 كرەبلبا مط هد ی رلرثا یدنک هراتآ

 قلسایاپ » یعی « لاق رهف یا قتویلبب »
 ییدروتک هدوجو همان ۾ هناختک هدنملع

 ندرلنوو . ردمشموفوا هد یونسقالوف

 عیتتلب یبهیدنه بتک كراقرشتسم ادعام
 هد مه لّوا نداوش نا یسع قهدننطسلف

 هدناتسدنه لوا هنس هجرلکس ندنآ
 اهد تاذ ر هدنما « لوس نا اتسرف »

 كناسع ترضح ینااکح كن و هنکیدلک

 هنفیدنلود قفاوم و قباطم كب هننایاکح
 هدیرایشیراکدلبا هجرتو جارختسا رتاد
 ۰ ردمشمروک



(r) 
 هک كدىد ید زب هڪ د

 هدلقج نالتجا ناتار هدا وا

 حم ۰ زفجهلوا روبحم هفعازوا یزوس

 هلا زلدا لح لوا لوا همون اذه

 یلح یخد كلئاسم زمکیدلیا قاح لصا
 نارق هک نوجا كنوش . نمهلوا نکم
 یجنتلا كنسهروس فص هدناشلاظع
 لازما یا یسعیلغوا میم » مدنيا

 نگلنز فوت واس ندقرط هلأ نن قشح

 یرثن الو هدملا م نداروت « مربمغس رب

 یتغس ر هلیمسا دما هرکصندسو قدصم

 ییدید هدلاح مغیداوا رشم ینکجهلکاهد
 هب ادىم زس ەتشإا یتلروس «.۰.۰«نامز

 هنی بولوا یسانیم كنهلثسم زکغیدراقبچ
 یاس راربخ والم وب هدناشلابظع نارق

 ۲ ح



(i) 
 دراو یخو هدم قارنا ی ءاسا

 كمملاراشم ءاسنا رک ك زس رک ۱ .ردشلوا

 یرزوس وب كناسبع ترشح كرك و
 ددد و قبتع دږع یراد دلوا ش مهلوس

 شعانا و شمروک هحارص هدنراباستک

 وش هد بواک هارو زکیدا هسالو

 نمروک موزا هد چیه هغجا یهرواح
 .روک راتحارص هلبو هدرلباتکوا .زکیدا

 زعدنفا هللا لوسر هبلع ءاو زککیدم

 هدلو و هدفاس بک هدنقح یرلت مضح

 نوا زکفیدلوا عناق هفیدنلو رتاسب

 هد روج تالکشم لح بولک ءزع اب هباروش
 دیما لاتحا ؟ یلکد هلیوا «زکیدلوا راجوو

 بکا عن هي هد راتحا هب هک زد ؟بیرونا هلس

 ینیدق وب راشب هدلو وب هداشارسا ی



(o 
 یربخوب ثناشل | یذع نأرف هسرولوا تبا

 قدص هدرولوا شلاق دسب ندنوم اشاح

 ندنحوتوف ندنهجوب یخ دهید تورن

 رولوا شمشود .

 .زوک لزمتسود هنیرزوا نمز وس وش
: 

 بولوا یهاظ یستلراب نادمطار هدبرل

 | مزال قوا هوا یخد

 ؟ یعزاک

 یخو زب ندنکیدید :
  ELیلوا هل وب ید امن هی

 نوجا تاتا یکجهیکو ینکیداک مال

 هبنا ورک یرلت وامس

 هب رظن ان مالی رخ یرلتهام كتهیادحماو

 هک رولک مزال كملیا نعت ینهب اننمسا

 ید یابرظن كرا رشت و كرات ا7ذ



۳ 
 کات نوتروط هال وش قم وا فلاح کو

 . وددن وه یو

 رال ماد تاروت ها درس یی-هم-قم

 راربخز مغیلآ ندناشلایظع نآرق هدنقح

 نایب كنبراققدم اورو هدیببهنب هلی
 یلداج رانا ًاناذ یاظحالم یرلکدلبا

 هک كدلبا راتطخا هزماضاف بح نالوا
 هدهسا حرمصم یخ د هد صهعوادم ب

 نوا ی ندنامر یترلودلزا كرل هتعفادم

 تاعش و تاتفدن یرندس ش نوا

 Fer) یهروک ذم تار ولعم نمهمضنم

 یک هلیسهسیالم قفل شمابا عسوت و

 هدنروص رب لب تباغ هک ولو هدقجاروش
 تنههم :روامرب ېا دارا نوسلوا

 . كدروک مرجالو دمال هرزرا قلوا یساسا



(rv) 
 : 6 هوش

 ییداریو ربخ هدناشلامظع نارق
 هما دواادترضحو نیمه تیره روا
 تاروت ( مالسلامملع ) هباسع ترضح

 یوامس باتک ررب ,دنمان لاو روزو

 هدر اوتو ریس بتک تج آ «ردشملو لازنا

 كرد هلهجو ییدنلوا ناس لیصفتر
 نانلوا لازلنا هدواد و یسوم ترضح

 ءایبا ماطرب راس كرکو روز و تاروت

 یرلتبوامس بولیزاب ندنفرط لا مساین
 زوتوا راس كحوک لوس نانلوا اعدا
 حج ترودص كلبا رلداتک ددع یدب

 ی ۰ رد راشمامهلاف هدنلاح یرلفلات و

 را هه زدن ر 8
 هتسام لالقتسا یعب ندنلوخد ه هدوعوم



)۸( 
 هروک ذم لالقتسا ان ندنامز ینیدلوا لئان
 نالا رو ردف ه امز يیداکح هعاح

 یرلفدنلوب شلوا راحود هدافرط رارصع

 هدنساننا رالقنا راقلناشی رب لوس كوس

 هلا فرح رصرص یخد هروک ذم بک

 . رد راشماب هلاف نوصم ندقملوا دار

 یرلهخسل هدوجوم بتک راتفو وا هکنوچ
 رودص كرلنوب بولوا رک ردق ییدمش

 .هجرد يیدمش یخ دیرلتبط وذحت هدطافح

 راح ود كلا رسا ی yl ندنغدمەلوا هدر

 رب یوم یک رلنامز یراقدلوا ترا سا
 وصخ یسهظف هل رب ادک هدقلناشارب

 ی-هحرد ید نوکو تالکشم کس دم

 2 1  نانرا كجو هدست
 لنهسنادوت بتک هدناروت هعومم مولا



() 
 شلاق ترابعندهنیح ییا رب زکلابیراضعب
 چیه هدرلن دنا «ءلااعم هدیناحردنم ككرلنآ و

 كج هيم هیلا ادب هفاک تامولعمو رکف رب

 ترابع ندرلیش طوبعم ریغ و هدنکارب

 هیسایس تالوحت وب هتدیا یسلوا شاروک
 هردبسهرع كناس رج نالباتأدن ندهمامو

 هک زب یلوش ود نوما حیضوت ینهلتسم وب
 تک نالوا باتک زوقط زوئوا یعوم

 قوچ زا یسهناد زوقط یمرکب ندهیناروت
 هدهسیا هدلاح رب كحهلس هلند « باتکو
 قاقحتسا تابا هدكب همان و یسهاد نوا

 زکلاب « یناغال هزغا» الوا.نمهدبا تقابلو

 فكلذک ۾ امر تاحا۔ » اسایو ند هفت شب

 ندهفیحچوا « لا ون » الات و ندهف شب

 ندهفیح كن رب زکلایب «ایدیوع » اعبار و



 (ع.)
 اسذاس و ندهةس کیا « ناو » اسماحو

 « موجات و اعا سو ندهةح شا « امام و

 ندهفی کیا «قوقبح  انانو ندهفیح کیا
 ندهفیخت ج کیا كاذک «انیفص » اعماتو
 ردنرابعندهفیح یکیازکلاب ام ارشاعو
 لسم رب یک ینومن تابثا كناشيذ "ین رب

 رر وللثم یلاوحا حالصا كياهحو همهم
 تعلصمر یداع | لکدنوجما همضع تشک

 هداینز ندرلنو هلس رايش ج هل زاب نوچ ا
 .یهدنتنهخرد كم وشود یموزل یرلذوا

 بیرختلاهیس ررب كراباتك و هلیلق تاظحالم
  راتا تیافک هکمریدتسا مک ی راذدلوا

 ر همدقم ر هلا رارونوفوا رلز ون هله

 كمرتسوک هجا رب نیهارب ماطر یوعد
 قوسروط هوش مظنن نسح هدننروض



)4۱( 
 یراق دلواترا,۶ندراش نایص هجحاص ابداع

 همت و كن رله.  تسهام كرهلروک

 هلمکم فح ابو باتک ررب نالوا لمکم
 همش چیه هن راقد:ا و ترامع ندنضاقنا

 هاسا ضد هک رک نارق رانوب مه ء زلاق

 یخد ف نارو رخ یرلهدروس لاسرا

 لزا هرامک كنهروک ذم فح .راردلکد

 وش هسییا ران بولوا نیعم یرلقداوا
 كلذک .راردلکد هدناخادیماسا زمغدباص
 شمالاق رثا جبه موبلا ندهروکذم فح

 مام هک نکن هرانآ یران و ید یسوا

 ندنرلهروس كناروت هریغصبتک و .رولوا

 هدیاملا مظع نارق و هک ردلکد تراع هد

 راو هروس تراىع ندهلک نوا زکلاب ید

 هرلءروس وا راباتک ون هدنوسلم هلند « رد



Gr) 
 لقتسم رز اوک رانو .نوسسالوا سابق

 ندنفرط ربمغیپ ر یر, نه بولوا باتک
 ینج هلشالک | ندنرهعلاطم اما ردرلشلزاب

 و فرح ندشدملو یرلنبورس هرزوا

 قفحو نیت هدرظن كي یرات داوا برخ
 رزون وا هک کین شب نوا رتوا اما .ردا

 تماسح لرلتاروت رکید نالوا كلف

 -امعا نط مام یرلنوب هد بوقاب هنیراهبیسن
 -دمهلاق نوصم ندس رخ 01 . زعملم

 هیقعنمو هیاسل تالبلمو تاةفدت یراق
 ند ضوط ىح «راقبح هتهادب هرم هلا
 نانلوا تس.ن هاسوم ترضح «یرغوط

 ققدت یسهدافا ءوش كنه رافسا كلا

 هبا یماق مدا هقشب رب كرف یه هدقدنلوا
 يواح كرة رب ادعام ندنسلوا شازاب



E) 
 هني راضعر کرد یراضعب هل ك رالصف یتادلوا
 ۔رط ارادن نققدم یراقدلوا هدکمامهزکب

 ران اسل هکردمولعم .ردشملروک یشدندنراف

 هبهبنامزتالدبت بوی ماود هدلاحرب په
 ازم اسل كرت مزب الثم ءراردیالدمت هروک

 یاتما و همان هز>و یزاغ لاطب کتادطرده 

 فروص نالیزاب نوک وب هلیاینروص نایروک
 رصاعم هنرکیدکب یک ییدمهزکب هنیرب رب
 هد یرلهدافا ءویش كررح چاق رب نالوا

 رافسا كليا هتسشپا . نعهزکب هنیرب یرب

 هبا راهویش فلاخم هنیرکیدکی هلبوب هیناروت
 مکح نشو رمشتسم قفدم ندنراقدلوا شازا

 ند دحاو ۸ هروک ذم رافسا هکر دراشما

 نامز «نوسروط هوش قلوا شقیچ
 وم یدعا . ردرلشمالزاب هلس هددحاو



4 
 هتشزا هبناروت خسن ناب روک هدنلا هلرلبد

 یمدف درلهخ واو یراودناو هدلاح وب

 كامل هلوا لصتم هلسارممایب هایبنا هسیا
 .دالیم یک کج هبم هلبب ندرطاخو لایخ
 هوهودتکسا هد رمضع یحنح وا مدقم ند

 دلم شک یک شعب ندنملق برا نانو
 هجرت هنناسل نان وب ینهروک ذم بتک بونالپ
 اختم تعساط كناسل کی ۱ نامز یراکدلدا

 هورضلاب یخدرلر قوحرب یئان ندن رلهفل

 و ههحنتال ندهحمانو هدا و شمشکد

 هثدنل وا هجرت ره هب هرتاس هنسلا یخدندنآ

 ردق هزعامز تباه هشنکد هشنکد راهلک

 یو لر وروا ینوکی كنهمقاو تاغیرحت
 ا قارام وسع نقد. اف
 ۔ رتم يا شع و ,ردشمراو ههحرد ر



 هر
 كراو بولوا هدکملند «راتاتو هرلخ

 تاروت راب ی د یس هلم یس هم رت ۳2 4

 ردا یمه راس لاثءا هدنصوصخ هدوجوم

 یهجر وب . ردندهس ض لئاسم ناشوا

 نابلبا تموکح هدرصم تاذ ندا وزرا

 كا بولوا فادالف س ومل ندهلاط»

 هنیطسلف یروامان هتسیر | ندنساکدنس لکو

 یرضوط كا كنهبناروت بتکو شمردنوک
 نامز وا لاح و ہک شمر دنارآ ین ولەخین

 . ون رلهخس شلکاب قوجرب هدنادیم هل
 و . ردتفگ رب كحمدا تنش ندنسهل

 هخسن رب هد رد یغوط هنیرزوا یرحت
 تحت كنماخاخ شاب رص» هدعب قرب رردلوب

 محرتم ییا شم نالیا عامحا هدنتراظن

 یرلنارو یعب یتتع دهع هلم هطعسا و



e 
 ه هخ رتو .ردشمر دتا هجرت هننا ناو

 هت راظن هتسیرا هلایموم قرهلوا صوص

 هل مات «یحرات كنسهجحرت راتنانتس و هدر

 شازاب یخد را ر هدهصومخ تروص

 یسەخسن نالوالصاو هزعامزكبا هدەسلا

 .دلوا هتخاس رار هلة وا سا ك اعفاو

 کو هدندزن یارا اتش هلرک هد ی
 كشر نوت نیت هد د:عراف مشابه

 یسدنک كش وا هسبارولوا هتخاس یځ رات

 ندلمصف یحملم هلوا حر رد ه

 يلهتخاس كح راب راتناشس ۰ ردنشغتسم

 تاعا نقفدم هر وص ندک دلا قفح

 هس راغ | نلمئد « كوتاتاب » هک ردراشما

 ید یمه رت ههجانوب كنهیااروت
 قوح كب ندنامز فأ دالا سو ماطا



4۷ 
 یراناروت رل ناس ادعام ندنو «ردمدقم

 در, در, بویمهدیآ هجرت هدهدحاو "لج
 هرکص نامز یلیخرب ندکدتب یسیربو
 نوزوا كب هایتروسص قلا هلا ینرکید
 ندهجرتو .ردرلش ماهه ر" هدف رظنامزر

 نانلوب شملیا لوب ینند یدوم دصقم
 .ردنکسا نکیایدوم لصانع هلن ارامنانوب

 یالوط ندنراشتنا كتهنانوب قراعم هده
 یاسل ناتو هاردا باق ییاربع ناسل

 نالوا شا داتا یعومع ناسل هسرابدنک "
 نوا یعوتواهدنراروح كتلخ یتسلک

 ضغوط هدره شخزاب هلب راناسل یدنک مه

 كعدا راتاروت شمالاق همش هدنغلب

 ناسل هدرا هجر هده سيديا یعهبضق

 خابسنتسا كراضیم ادعام ندنراشلكاب



(4A) 
 هناد چاق رب ہدرطس ره ید یراشلکا
 ردق و ندنفیدل وا قوح هدنهحرد موا

 ندتلناب هسرلدوصقم یراماتو قلشدک اب

 را هجرت وب هرخ الا ۰ ردششار مورح هنس

 لکد هعفدر مه < ردرلشلد | یخد عبط

  ۱۵۱۸۱ 6هدنرل هنس ٨و ۱۵۹۰ و
 یهو شملصا هسعفد ترد هرزوا قاوا

 هات روص قوا تمه هنحالص اا وک هدنسهعفد

 هب و رابا ایهد تاقرب هدس رحم یوم صا

 الرلتاروتیخد هرکوص ندنآ هردتلدک

 هکو سلاح تولک هنلوا ماود هدنعنطو هجرت

 نالوعوفو هعط ندعط هب هجرت ندهمحرت

 بی ضو بیجع ردقوا یسهّئسم تافیرحت
 لزیدنک مزب هک ر دشمتا ادب تروصرب
 زسنارفو كرتو محعوبرع نالوا زفوق و



)44( 
 هارون خسا نانلوب عوبطم هلب رل ا ےل

 هلبوش زمکیدروک قرف یلک كب هدنسهړآ

 شملصاب همفد چاقرب هدناسل ینیع نوسروط
 حالصا ید هدنعبط یھ كناروت نالوا

 یکیداروتک هعوقو تاغب رحت قو چرب ه لیتری
 دنه ۰ ردزشهروک هبا نمرازوک یدنک

 یمهینید زا | بولوا ندنساملع لضافا

 یدنفا ءاهجر نانلو شملبا احا یمه

 مآ لوا. رتطغ .ننوقط رندن یت راد ضا

 شملیا لقن ندناروت كنبراترضح یبطرق
 رصع زوقط ندناق نایآ شب یتیدلوا
 هدهمناروت خن هدقدارآ هد یس :هنک هرکوص

 «راردهدکملنا نا یشدمهل و رثا ندرلنا

 كردبایکتهلیسهینک « ورع واو هکر دمولعم
 يطرق ماما نانو یمسم هل سا دج ا



 (ء)
 دلو هدنسهب رج هنس ۷۵۰ یراترضح
 هدابناسامونلایعل هبطرف هدنسهنس ۳۲۸ و
 ترفغمشعل كرهدا تاف وهدن رهش ودروف

 6 الاون :راتقوا هداراوا لك
 فارش تاذو . ردشخلوا نفد هغلرا نم

 یراقدلوایلوط دب بحاص هدهبمالسا مولع
 تبنارصن كلعقوم یراقدلوب هدننورد یک

 یهدجنال هلببسح یب-امو برف هنشاع
 لصاح فوقو هبهبنارصن مولع بونرک وا
 تارطاتم قوحر هلبا رلسااب یتحو و نشمشیا

 كنهروک ذم تارطانم ء دلرهشیرک هب همی د

 هناتک مان « درفلا دقع » هد یراهصالخ

 ندنف رط ح سم ترضح ینا رصن .ردشمزاب
 و هیلصا تروص ینیدنلوب شهلوا عضو

 يرلعانو و ناراقج كلبا ندنسهحرعو



CD 
 هل رلث [ نوا كعا نون یرالامور و

 هندن هناتسرب تب قالخا و تاداع

 كنید وب هرخ الاب بوناق هتنارضآ یرایش
 سولوا ناحا كليا یو ینالوحم هک درک

 تودا قدقحم لوا لا هدمالسا یشدلوا

 هرایش ینبدزان راد هتنئارصآ ك.سولواپ
 كس ندنو یفیدلوا زباع راتعا اللصا
 هتشيا ققدم ققح نذبا مکح لوا هنس

 ققحم ردف و .ردب راترمضح یارو ماما و

 شلک اب ندهساروت ناک كياذ ر نالوا

 .اتقا شک اب وا و یسلمهلو هدناساتقا
 الدا شرق راما اع هراس ااب :لناتاس

 هدلاحو بوس هلوا لباق یسلوا شمشیر

 هرخ - الا هساروت تا آ دلا جاحتحا

 هکردن جا ینیداراقبچ ندنراهخیسل تاروت



(or) 
 هنس زو زوقط نداتافو كنمطرف ماما

 یک یراترمض> یدنثا هللا ةحر هرکص

 و مج و برع كنهیایجا و هیاروت بتک
 قرهلواهجزملکنا هدر هلناسا ودرا هلدنه
 كنبرب یه ندرلنو و یراهختسن نالیصاب
 ناب روک هدنسهرا یراهبط يک هعفد یه
 قیقدت فرح فرح هملکب هک ینافالتخا
 ییدتالقن كندمطرق لماک ققح رب نایلیا
 هلوب هدراهخحدن ییدمش یهبناروت تابا

 وص ندسطرف . زدشمام ٩ وب كناراصن ه

 جات یرلدصتم ی هدقهراقبج ی زا

 ندسطرف هبلا راشم اراصن .ردلکد لیصت
 تابا یخد مالسا یاملع كج هک هرکوص
 هکلبو رانوسمهدبا جاحیتحا هلبا هروک ڌم
 تعانق هنفیدلوا شلك اب یناسابتقا كنطرق



(er) 
 راشهریدل | هزوک ییرخت وب هد رلنوسلیا

 راهخحن نالوا ردانكي ًاتاذ نامز وا هکرد

 هدسنلا كيهسمک ادعام ندنرل ولوا ند

 ج ارم هدنصوصخ بیرخت وب ندنفیدلوب
 كانك .:ردراغحامراوك ىنى تۇ مو

 شعب ادیب یلک فوقو هدیناربع نال
 شمشرک هلاغتسا هلبا هسناروت تاققدتو

 یخد یرلقرشتتسم انالآ ماط رب نالوا

 هدهدناربع سن يهدنلا ات اربع هلس الا

 یهدن رللا اراصن یغ وج كب ندراتبا نالوب

 وص هاراصت خن ویفیدعلو هدراهخن

 هد كاا ماط رب نالوا شملتاق ند هزک

 صوصخاب و یتکیدلروک هدهیناربع خسن

 ینیدلوب فرح كنغوچرب نده اس تای
 ماما یعخد .لاع وب هتشيا . رد راشمتا ناس



(e 
 هد راداروت 2 یناساتفا كنطرف

 ۱ ۔رضح یدنفا ہللا هحر راد هنفبدمهنلوت

 ردهدکمل | دمأت یربخ يیدر و كني رات

 هاسع ترمغح : هحنلک هه رش لحا

 -رش لیحما نالوا زعاما هنشیداروس لازا

 هنخادلوالزان هرزوا یناسل نت راماس كم

 اد یلع) یسبعترضح ارز .ردقو همش
 ملکتم هليناسل نتیراماس ( مالل مملعو

 وا باتک نالوا لزا هربمغسب یه بولوا

 كموق یفیدلوا بوسنم كنا و كربمغىب
 تبانع تاضتقم قلوا لزا هرزوا یناسل

 یدک دع ترضح یدعا . ردندهماا

 قلم یهیسلا "یهاونو صاوا هسراد راوح

 و بولوا شملپا غیلمت هلال نتیراماس
 .ردذ رش لبحما لصا هتشيا هسیا تاغیلمت



 (هه)
 وب راباتک نالوا شازا هرکونص ندنآ

 ارز ه راردلکد یە ر كنلصا لحما

 هجرت كثب رث:رضح هلا راشم یت رانو

 یدنک را داربهفس ر بولوا ولع هللاح ۱

 یمعا رش هند ردن وامس باتک ین هجرت

 یساع ترضح روض و « ردلکد داتعم

 .نحهلب دا نهذ قوس هد هنکی دا داجا

 ك رالحا الت ىدا هسل وا هل وا ارز

 هدوارداعوا كيالو یسع » هدنحیفآ اللشاب

 ترضح | هيد «.۰...۰ ید یلغوا كلف

 فلاح لیجانالا نيب هد مه رد هدواد

 هلیوا یسن "هلسلس نایلاق یلاخ ندنمارت و

 ع تد رن
 .یدارواکم زال قلزاب هد 6 ۰۰۰ <یغوا

 رتاس كرا و ند راظن هطت وش دلرک
 هج رازو



)0( 
 هدو ج وم لج انا هک رلبا قق هم ندط امت

 هرزوا قلوا حسسم رات رر ندهرک وص

 ترضحیربه طقفو راشملا هملق اسأر

 ندیناربع بجا لصا ید لبا غلبت كحیسم
 ینوب ,زدراشملو یواح هدیرلتسآ قوچرب

 لاصن «راردبا لوق هلو یخد اراصن

 نتیراماس كنناریعناسل هکرانو سما لوق

 ندحب# لحا نالوا لزا هسرزوایمسق

 نالیزاب ند هرکوص راتبا و راریبعآ ضب
 هاربا ,ردراشملوالقن ًانع ید ءرال جا

 ضب بولوا یس هلک « انشوه » لاثم
 هسیاشعلوا دف هد « انضوا » هدرلهخسن

 اهد هلفو رح نانو كنهناربع هک كلا هد

 نوجا ینیدم هلوا نک۶ء یسلزاب یرغوط
 9 و دلا ییاتقح يداناب هلو



 (م۷)
 كن هلکوب هردادب وههدندز رتالوا فتاو ۱

 یک « ینوط » دوسخاب « ابحص » یمانعم

 هدییلص نيح,یغد لات. هنآ .ردیشرپ
 ررح یب دقیچ ندننغآ یسبع ترضح
 ىلا » دوخا « یتقاراتامال ىلا لا نالوا
 كناسل و هکردن رهلمخ « یتتقایاسامال ىلا

 راجو ییدلوا ٣ل رنک
 یھلا هو «یتک رت ۸ یماایهلا» یرلهجشرع
 ندنسلوا هدنراتروص « یتفبس م یهلا
 هلصا جون عیطلات یدعا رس

 هجز و نالو یرورض یسلوا هیارع
 نلیدا نامعا هخدلوا هللا دنع نم لزنم

 کءدتبنارصل ردصاهد هتشیا فیرش لحنا
 باتکوب اریز . ردشمرک هنکح دوقفم
 شاعوا عج ندا رط یسبع نرضح



۸( 
 یا یخد رایراوح !رخو» یک یفیدلوب
 لرل اسل هقشب هنمان لبحنا بوبا مج
 لیحما هرانا عقاولا ى و شمزاب رايش هشب
 كلحانا طقف .رلردشع اف رازبا هدند حح

 11۲ نویلوا نفنفرط: ری راوج یبهفاک

 یرابضم و رایراوح یرلض» . ردشم

 قرلب اب ندنفرطراا و«یربغ كرابراوح
  هحرد قملیاص هلرلزو یرلرادقم طقف
 ناب وت ك ران و هرکص ندقدلاغوح هدنس

 یخ. نانو فلاخحو دات گر

 هضراعمبحوم اراصنا!نیب هلاغوح هلاغوج

 ند راتو و ندشدراو هن رهحرد قلوا

 لینا ترد نالوا لوادتم یدمش زکلا

 ندنغیدنلوب هباشم هنبرکیدکی هبت نکم
 كرالوسر» هدر حییچزتلاپ هنیرارکید رلا|



 (ه٩)
 كن یدع ترضحو نر و یا « یلامعا

 هصاابو كرایراوح هرکوص ندنج ورع
 نییمآ ندنف رطیطرف ماما یسهحع  تسهام

 هداوب هل هلاع فارطا ثسولواب ناناوا
 راد هنس هباکح یر اکدلا تجارصن ریش

 هاروب هباروش كرابراوحو ۍځ رات نالوا
 كرهیلباءوالعو مض هدیراب وتکم ی راقدزاب

 ند ران وب . ردب رابعند رلد ول الا هتشلا و

 یرارف <« ردقحهیملاص لحما یس هفش)

 الی یخد رازق وب نکل : . رد راشمر و

 یروصتما عا ا هلبا مات قااو یفالتخا

 ی رلف وج كب ندن اهرناریتعم . ردشمام هلا

 الح ۰ رد راشعا ضارتعا تح هاا وب

 دیدم سارا ع یی

 ییدمش ارز .ردقوج كب رل د اماود هد



 د
 حیجرت رب ةحارص یرلحیجرت كرالبجا
 باعا هدایز كا ۰ رد هدنمکح حح الب

 .ارصن تمکحتاکشم كل 2! نالوا ناباش

 ندنفرط رلیراوح نالوا نه كا بهم

 رایراوح هوب «سیا رولک مزال یسلزاب
 حجرت یضعم كربلا نالیزاب ندق رط

 ندنفرط"یراوح .ردشهلوا در یسضعإو

 هدلاح یرلقدنلوا در رال ګا ض نالیزاب

 رکید:نالب زاب ندنفرط رانالوا یراوح
 یءدرلنوب .ردراشملوا لوق رال ما ضمب
 رد راکتآ و یہ د كل مست کحن قل زت قطنم

 ا نا مارمنریا هدر
 مزال قلوا یوا ناتک نانلوا لازنا

 تداکم هلا لر لامعا هروک هنکحهلک

 یساملوا دع ندرالا چیه كنهراسو



9 61۱ 
 دوحوم هدلا هک ومااح .ردراکشآ كم یعوزل

 یرلفا « هاس كن هضم لمحانا ترد نالوا

 هردلکد دوحوم یراهحسن هلاف ندننامز

 هنفل و.هب یرغوط ندیرغوط ییجحنارب چیه
 هلصتم تادنسو خیس كحهدىا لاصبا ردق

 هدیرلءختسن سا كا كلحا یه .ردقو

 هب هد دعته هلا دف ندوداع را هرز

 هدعبط کی یه بویتوا ید یرل ارت
 یرلنوب تاب رخن نانلوا ارجا هلیمان حالصا
 .رد هدکملیا دایرب هکدنیک

 هدنقحی رات دام لرلاسحاو كرلتاروت

 قاقفدت هصالخ كنراقفدم ااوروا نوت

 لباف .هد هدندزن نیباخر و" .نالژا كد
 لضاف یناحاضنا وش نادمهلوا ضارتعا

 تالصم اعواو هدک لدا ضرع هزمتسود



OY} 
 هنعاطعا راباوج ماط رب لباقم ههروکذم

 كس اهر هزوک دم هبوجا هدهسیایدلبا ماق

 ۱ وكذب .تاجارما
 ندرازوس یرلکدیا بیرت نوجا قم
 زمتسود لضاف بولو اراش لاق مص ترابع

 .دنک هدناح ییدلبا هاربا یسیدنک یرانو

 .یدبا روی,هدنا قیدصت بوناسا هدیس

 هلیماسع یتمروک ذم هبوجاهک ازماا بسحزب

 :هک اد دهرکصند. ۱ .كلد لک, د

 كرك هدناشلامظع نارق هتشبا

 ا راس رک و ثناسع ترضح
 راد هب رلکدلبا نیش یی هب دم تشب كس

 هدرلاشاهدرلناروت کی دمشرلربخ ناب رو

 تارشا و ه سلوا دوح وم هد چیه

 ندنوب هل هسا و وکی خد رلاما بيرق ههروک ذم



CW 
 لاق زنسلوسبث كنەينأرق رابخا یالوط
 قبطنم الب هن .اسقطنم ه ین راکح هرس

 زکیلنب سالا تاسا ٠ ییدد كارت

 نالوادوحوم هدزکلاهلا لاو تاروت

 تسسانمو تماشم هدنسهرا لحاو تاروت

 دل راتارو ایفاو نوا كنا هدردقو وب

 و یرلهخحسن نالوا دوجوم ك رالحاو

 یسوزرآ 1 زلکوک ىلە ةف د لئاسمی

 یناک لج هحارصو او ا

 هدوجوم لاا تحاحه هرداکد رلباتک

 یلاح همحرت كنابسع ت رض زکلا د٤ك

 بوزا "المکم هلس ینا ہدلاح یراقدلوا

 راتشم ی هلسحزا ۰ راروبهدا هاکح
 ترابع ندهنس چوا زوتوا یرم كرلا

 نوا كب هنس جوا زوتواو هدلاح ینندنلوب



i) 
 شمع هللوصەلو هدراهرن یمهنیس کیا

 تامواء«هدهروک ذم بنک هدنقح ینیدلوا

 هدب نققم لاحو ندنکیدمهل روک

 رولوا بجوم یراقایم هلوس كوب ۰

 لضاف هرئدر نزوس كوصوش
 له و قرءهل وا بحوم یربح كز تسود :

 .؟شعارولوایمش هل وا

 كح با اج هدهتسیا یدلنا هب د

 كنامز كل هنس ییا نوا ندنلاع همحرت

 یشان ندنسلاق هنع توکسم عقاولایف

 لو هنناضارتعا ولردهب زراف مشتسم

 انس رف نهرو هدناتسدنهو یییدلبحا

 کهن ییا ناو هتشبا یخد كنس اک

 یکیدلدک هش رط كلدبا دانسا هنامز

 نامز زمکیدلیا راطخا هلیافلعتم ضمب



۲ 

a A (î) 
 مغمج رت رکن قر4ل۱4:2انیاقع رمتسوذ

 "ی سهصالخ كنس اکانت و روو مشا یدلنا

 زمکیدلبا رشت اريخا ھيس ةح وا رى «راشىتساو
 نمرات راق ند :ةدلوا ج ودنم» هد هلاتسر ۷

 هنناز ۰ نرولمهروس تعح | ص هب اروا

 : هک دید ءلدلب | ماوذ و هر هب

 تأم ولءم ا كنهدوجوم < 3

 چسه هسا تنش لیګاو e یناکرغ

 قدصمهلا هدوجوم لیجانا یخ ییدریو

 روصت ناکا al هعفد و در هب د ردلکد

 كتهدوح وملحانا سکعلاب ؟یعرولس هل وا |

 یمادعا كنسارمعن یرلربخ ییدر و

 لباقرانو » نامزیرلکدلبابیذکت رانالوا



 ت
 ةع ضوصن اریز .ردلکد رایش بیذکت
 « ردراشعاوا قیدصت یخد هلا هسنارف
 هدایز اسهد نوجما كزس مه هسیا رولیند
 هام هقطنم هد مه رولوا ناّتمطا بحوم

 ِ . رشود قفاوم

 رام اب یزمرظانم لضاف زوسو
 هننارق راسخا كيهيلحنا راخا ۰ یدلیا
 ینرافدنلو ینتسم ندقلوا قیدصت ۰ هلبا

 هیماللسالاتسح زب . یدالشاب هت اعدا

 هدالهساا رول هعد یشر هانغتسا وب

 یرلعلو هدنساعدا اغتساوت كىرا

 هیدقم یتغجهیملوا رعالا سف قفاوم الصا
 : هلرءدبا داخ

 داوس ندیموم جراب ارز سم

 رات و اعفاو . ردیلاف نوجا كزس يلو



۷ 
 يرضخ :هدراباتسک. نالا :ینمات « یوم

 هدنابرمشن هلو و ینیدغوط هلب وش كحيسم
 ییدلبا ج رع هلهجو وشو ینیدسلو
 ندرلابحنا » زنا و هدهسیارارازاب یداوح

 . رارونل وا لقا هدنتحم یماضما « لوقنم

 ۶ رات هدهمهمو هسقیقد تارظانم یکوب
 هنلوا. ذاحتا دنس یتالوقنم ومشا كنمومح

 6 ردمزالهنحخرات تاداقتنا یلصا ؟یمر ولرپ

 ترضح هسا رولوا كج هلمسشپ رک ۰
 هل هنت وعد هن هد هن هسدالو هل تحیسم

 یرلکدرو كرالبحا راد هلاوحا تقاع
 ثسرلحرات امور. هنسیر چه كيامولعم

 شنامزوا ۰ رولیروک  یرلکدعا تداهش

 ندمتمو یقرتم كب یریکناهج تلود امور

 یراذرط نیطسلفو رسم هصاخاب . یدیا



(1A) 
 .هبوامس تنادیوسوم هلبایناتسرب تبامور
 اداو اه ءو,اهکح بولو! ی دیق الت عق وم كنس

 نانو و نیت ال یاموا ۰ ىدا ین الو

 هویج واط نالا یرات اكر افلىم

 فزورز هر وهش ەپ زوم ند زلءلامور ,هلح زا

 ترضحت.«"یذا رتضاعم هتینامصن «"یدانم

 صوحصخایو" ناز ینیدعوط ثوییسه
 هدزلا وجا تواع هلهو هد: انا یتوعد

 نایدنا هاکح هد رالحا یراعوقو و و وهط

 هسې وو "هیضراو - هیکلفو هبوسخم ماع
 فرو لاها نا تاداع قزاوح

 كنابوز" یک: یندسعلوا" نک ذ نادنفرط

 رک ذ هدندنفررط_ یسیرب چیه ندنراخرو»

 یفیدعوط زیدلس لدور وقرب ,رارونعوا

 كنا وور :ینکیدشود یرامس رج



)4( 
 ر یضرا تکرح كويىرب یتاروف هجهدایز

 ۔رر رج و دیق ینالف یت رھش كسدارب كميكح
 نؤش هجو راخروم ناسرتسوک لامها هد

 خ روم زکلاب ؟ یدبا یمنمزاب یهداعلاوف
 زاب ډوه مدآ ی هلاوش » هرات كفزوژ
 تاج ناب آ خان هاو یا وا لب
 شلردشوف وص هرقفر هدنزرط « یدالوا

 یحد كلو داةتنا بایرا هک ولاح تولوا

 تاشایغبدلوا شلر دشوفوص ندهرکوص

 كنهدوجوم لجانا یدعا . ردرشملبا

 هقال تداهسد ندنف رط ے رات هنتاب وت

 تارتفضم كراو هدلاح یتیدمةلوا نکم

 ندنفرط ےرک نآ رق هنسهحبض و هیلسا

 هتلا هجزس كهدصت و تداهش كح بدن |

 .رولک مزال یسلوا یلتمق هدیز كب هتلاو



(۷ 
 .دفرا همش رب ویدا د رس هدیاحاضنا

 قرهیمهلو باوج ولرد هقشب زمشا

rهال كراحما كرلتاروت  

 تارضحم هدلاح یراقدلوا باغ یرلهیلصا

 ا وتو اللا لع لس )هم
 هشنأرق هد بون رکوا ندرامنک ینسهحیرح
 ؟ یدزاب

 کوب ؟ ى وسمو هب ورادا یاس

 : هک لدد یخد اوج

 ندزفیدلوا نموء و رادنید زب دس

 وا زرو هلبوس هللا تفص وا یزعرازوس
 زمکج هزب و ارز «رداحانز کلا! وسون هدلاح

 هزکاعا .ردیللوا زککمولعم م طلاب باوخ

 كنمدنفا ناشذ ی نو ی ۳۳ ۱

 هزماعا مر زکلا ؟ | راديم يسد رک فیلأت



 بز
 ةنسراداقتا هلرادقتم لوس كا لکد هروک

 ۰ ردلکد یعالک ناسنا باتک و هد هروک

 تاتکز ینا مالک رب «لژنم"ندنف رط هل

 ه رد وامم
 هنفا ص هدانز اهد هل زتسود دم و

 ماط رب هدنقح مم رک نارق قره وقوط

 هنزوک ذی تاضازبعا هک یدلباماق هات

 یراقدملوب هدنلخاد .نغددنض مزب لصا
 -رط هبمالسا یادعا لوا ندنو هدهدلاح

 وهم تاضارتعا شلردلوط هراباتک ندنف

 مرک نآرق .رایدبا لکد لتوق اهد ند هد
 یهدلوب و نانلو شلدا هدنراع یدنک

 لزوکكب هد مه هنب دنکیدنک یتاضارتعا

 باتک لوا ید زب ندنکیدلبا عفد و در
 تاحاضیا هنمرظانم ساتقالاب ندع رک



(vr) 
 : هک هد د . كدر و نهبتآ

 نیعمجا م ملعهللاةمحر مارك نبرمسفم تس
 « هنارف تایدح و كننارضح نمرلبدقفا

 .كنآرف هکر دراو هلسم رب یرلکدلبا ریست

 تابا یتیدلوا هسیابر هرهاب هزجعم رب
 « یدح » .ردندرادنس یلتوق لا هدنصا

 مظعنآرق .ردکعد قموقوا نادیم كعد
 هن احتماو هت اسم هلب راضر اعم ىدنكناشلا

 رکا » الثم .روبوقوانادیم هرانا قرهقیچ
 زکه مش هنعیدلوا هلادنعنملزنم كنارف و
 زکهسیاردبا دع یعااکنانا یا هدیوللو

 رب زکنالبوط زککویب زککچوک یدیاه
 هنتسهروس رب كنا كردنا مدراب هزکیرب
 م هقاب یداه 2 رک هل وسس هریاظ) هنتسآ رب

 والو « ! رس هتشا تغالب نادم هتشبا



(ve) 
 .ارق تایدحت کهدزرط وب .ردیا یدح رب
 قمالک | ینمکح ُهجرد برملا نیب كنه

 ردبلعلوا تمجا هح را یخد نوجا .

 هلهجو ییددک مزال قلوا زکمولعم اقلطم
 رب تا ر هروک هتلم یه ہد ر صع. سه

 یابرا كنا بولوا دع سیاف سفنا رنه

 بابرا .ردشلروک قثاف هنعون یان راس
 هسیا راندا قش یللاثما هدننابم هزوک ذم

 ضعب رکیدو مدا كوس كا هد راتام ضعإ

 رانامز رب . رد رلش+اط دوعم م هد رلتلم

 و توق هدنرهقاسم بلوا كناتسنانوت
 -اها نیطسلفو رلیرصمو كن هيندب تضابر
 تراهم هلو كتناهكو رس هدننام یتسل

 هدزعامز و مر ییزینعوادع هب اراک حیعم

 بولواز"اج یمکحوا ناماسو تورث:يخد



(vé) 
 هرشب یانما یاس رانالوا قوج یس هراپ
 هنا هدمالسا ردص .رارولنوط قاف

 تباطخ تقالط سافن سفنا برعلا نیب

 هدنراوج هکم : ۰. یدا تغالب تحاصف
 یاوا كراب ىع لح مان « ظاکملا قوس د

 یرلهقاسم تعالب هداروانولوا نرمی

 بلاغو غابا یراعشا كمد مو رواجا

 قرهنل واقبلعت هن راراود هک هسلاراقبج

 ندقدل وا نظم ةن راشقلا كم. موم
 هرامظمت هرامارکآ هرلءده مدآ وا هلضف

 ناشلامظع نارق .یدیا رولیدبا لئان هد

 برص یاغلب .نامز. یتیدالشاب هغلوا لزا

 كج هدرعش ؟زوس لصن و » هدا "یداب

 كح هد ژن «لکدنوزوم وءوظنم قهسلوا

 جیم یر منم كيهع رک تابا قهسلوا



(vo) 
 رعشا عون را هد و یللب سب! ینقمو
 اهر ولل و « رولو هدنسوه كم اداحما

 یماسا:قحن | ۰ یدیا راشمابا مارق. هنطسب

 دنتتسم هسرزوا یدقتو دقت تردق رب

 وا یک یدل وا هدنامز یه رلزوس نابلوا

 ترابع ندکلکزوز رب یروف یخ د نامز
 چیه ,دنم هزآ قلخ قرهلوا دع ۳

 ناجنس تمیق ندنکیدمهدبا لصاح مکحو
 بیک زرط و » رلالوا تعالبو تحاصف
 رول هدر رب چیه ردق ه یدمش یو
 واخ هرمشا عیابط رار هک: ..كدم

 رویلک لوبقمو مالم كي بوی یفانمو «
 یافلب و احصف هحدبا داریا یرازوبس
 هد زن یرازوس یا كيوب معاج » ترق

 رد یت یر ند,«زدواب او



۷0 
 یملا مالک یی یغیدلباب هلتزدق رب هدنقوف
 هد هسراغا لکد هشناراب زکلاب یتیدلوا
 یتهجو كنآرف زاجا .ردشمریدتا ماست

 ىن رازب طقف بولوا دناع هنظافلا زکلاب
 ةبترموش كنآ رلنایلوا لها + رع نامل

 نارق « ززجاع ندر ده ق یتحاصف

 :ردزجمم یخ دامکح ل 1 اظفل زکلا هسلا

 هد یزاجا نالوا رد لباف نوجما مز

 ییرخآ ونیلوا مولع هکنوج .ردءدنهج و
 وا 4 رروک رابش هابوا هدا رق ام ردا

 هروک هنامزو | لکد هدندز برعهروک هنامز

 مدندز رالابوروا نالوایقرتمو ندمتم الا

 ناشلا مظع نارف نکیا ندنالوهح هل

 هیملع تایفشک ینردیپ و. شیری و رېخ
 .ردشهل و هدقع وف هن ادم یاب سض وط كرا



)4( 
 یرازوس و زمتسود

 هلا لاک

 ۰م نک يڪ ندک دهلک د
۱ 

 یتغالبو تح ا( مف كأ رق انفاو

 كب رازوس یکه دلوب وب نانلپ وس هدنقح

 . دلوا ناسا لها رلز اعقاو هردر وهشم

 تح اصف نالوا رئاو هطافلا كلا ندزمش

 ىح .زیمهدنا رد یسهجرد كتغالب و

 ندنش هسدا هتسف را[ تع
 ماط

 هجزمشارف هلا ىر :هلوا یواح دوم 4

دا شکم باتک رب
 هدنسهمدم« كيا هر ی

Eصفكارق هک مدنا نشم 
 هنس دک هنب یحا

 نحو زوتمت نوا هراس ران 3 خیز

وا یش رب حتتع هلس
 هرخآ ناسل بول

 جن

 تاغ لدن ناتا الا هلس یرل

ملنید رواق هدا قولوص
 ۰ يا ش



)( 
 یهدنسهجرد هزجعم هلو كنأرف اده عم

 كخوسلنفر هکناص هدندنتغالب و تحاصف
 هقرح مکح هز كح هديا تاج ےک ج رظن

 ؟رولیپ
 .: هک دید اباوج هلیسهعد

 لور ردف هب كمکححو ! وأ

 ن دی رغوط, ؟ یزکیدم هب الکآ یتیدلوا

 تدل هت لاترضحت یلاعترقح هب یرعوط
 هک ردیلعوت لاکر هلی وا هدښ نه نانلوا

 لا لاک وا هدندملقت یمن یا تارشا
 هجول یلدا كماسر رب الم . ردیلمام

 نوساوا هيا رولوا نیش زدق ه هتعیبط

 هدنس هجرد تایعیبط ینیع یسیر چیه

 < یسبباب لا و هراهحول وا ندنفجهم هلوا

 راد « ردیاب ناسا » بویمهلثد



(A) 
 تابعیبط هکزکهسروک هحول رب اضرف طقف

 مه . ردشلوا عبطنم ف هسرزوا كنا

 هلیماعو انیع .لکد یک یعابطنا ایفا ضوطف

 یاب ناسنا هو وب . ردشلوا میل
 نوجا كمليبهد هلئو ؟ زکسمرولس هب د

 ززکب کا یخددلراکتءنصر هقش لوا ندنا

 یدبا رولک مزال. یملوا شعاب یش زب .
 نوسلوا و ندنآ ها نلوا چیه

 شملیب هباب یشرپ رزکب 6 | كن راهتشپ
 .هلو زوس چابه هنکجهدبا اضتقا یسلوا

 تحایصف یهدنآزف ,هتشيا ؟انزکسرم

 .ردلنام اکو هتقحو ادج ید تغالبو

 كعد « لب و حیصف. هدزاا هحرد و

 تعالب و ِتحاصف » قرهسهلوا ییاک ید

 «ردتءالب و تحاضف نع .ردنرابعندب وب



(AY) 
 هر هح ول مکیدلبا ف رعت هکر دام كملسد

 كعد «تعیبط ناع» بویمهلد « ییط»
 و "هقیقح ید نآرق یک کج هک مزال
 یوا دام رثا ر ین لک ر رد هدنکح

 لباق دوخابو هيلا دلقم نوسروط هلیوش
 . ردلکد ید دلت

 ماسال 4 ىو ساوه المتس
 : قرهبمهلوو كحهبد ولرد هقشب

 ندناضارتعا یندسرکنآرق نکل

 ۰ ردشناملق ماس هیلکلا
 وش ندزهرط ید کو و یدد

 . یدلرو ناوج

 ام هلاق لاح ندناضارتعا ! توا دس

 هدنعوقو زکلا كیاضارتعا ۰ نکل ۰ ردشم

 قج هلوا اجانو زمسقح ؟ رولم هلوا مکا



(A) 
 ضارتعأ. هدف نیش نکا و1

 مدآ نالوا كجهنیک ضرتعم .رولیب هلدیا
 هسیا رولوا ارم ندیدا دق هدزار هله

 وشراف هب ارفق . رولوا ردتقم هب ابزه سه

 هضحم وحا هنسهفاک كناضارتعا نالیدنا

 یرلفصنم كران الو اباعوشلری و هتکسمو
 بتان اقم ندیم زا سا

 ین ردق كن | هنبتاضارتعانالوا شلک هعوقو

 هبش رب هقشب ندهبوق یزاجعا و العا
 تاضارتعا.و اذه عم . ردشماعا تمدخ

 تقیقح رب تها نایاش یخد هدنصوصخ

 ناشلاملفع نآرف کرد وش هد وا هردراو

 كح هاب داو شلدناضارتعا هب سه ه.دنقح

 بولوا صوصح هنسهرضاح تروص هسیا

 رب هتشب ندنکیدمش نوما نآرف هسقوب



(A4) 
 كاارق عجب . رداكد لباق قمارآ لصا
 اف مود ر وهم یداتما-هنابعا کر شب

 رثکت نهفرش خش زکلاب نایع ترضع
 ماڪ هردشلزدن وک کلام فارطا بودنا

 لدصا . رداکد یحد رم ترضح نارق

 کات نفرات نوت عیب
 رب و هل ضا كيا هدهتسلا ر ولک مزال قلوا

 خد شيا نالسا" هلسهطساو ءارق تانه

 ردن رامعندمجهدنتروصدحاو رلخ یارق

 كم أرق هدهللا لوسنز نامزاهد هتفو

 ناهروس و كر هل دا اتر .یرلهروس

 رایرد و لکه و رلهتحن و یرلقویق جاغا

 لیزاب هدنرزوا"رابش نوفیوا هلو راسو

 نامدا« ءزاق و«زلامز وا !دعام ندفدلوا

 یدبا هدنررزا هد هلرلظفاح قوج زر «



(A 
 یددلغد «سهروس»و «حف هروس»و التم

 بیرت ییدمسش یاب وتع ك رلنوب نامز
 ىع هنسف ییا وب . نایدبا ناعم هننرزوا
 یرلهروس هدهللالوسر نامز اهد كبارف
 شلزاب هدزوا بترت ییدمسش یراتا و

 هدن راظفح ےل رلظفاح هدرب هایسهضق ین دنلوب

 ةيعطق قیاقح یسهیضق یفیدلوا ظوفح
 قافلا نقدم هدهطعق وب. ۰ ردندهحشرات

 لباق ضارتعا ةسرزوا كنون . ردرراشملبا

 هد نکب وا: ترضخ نامز ازز + ردلکو
 نامز ییداکءزال عج هددحاو داج یارف

 هر كراءروس نالوا دنقمو توتکم انا

 هتسمک ی چیه هنسمریو لیدیا دیق هلس
 اندا و"یداع رلنامز وااو نما ضارتعا

 نهغدغد قوچ زا قلخا نیب هلیب شبا رب



)1( 
 نکیا رولوا مزاتسم هلس ینالکشم یتحو

 .E .ردشماملروک تب وعصر چیه هدنوب
 وا یهیهومع راکفاو بولق نامز وا نارق
 لق ىلا امدمب هکر دشملیا نئمطم ردق
 خاستسا ین هعماح هل و به ران ان وط

 نالوا تلج ندماش قرهالشا کما

 هدوجو نادلج هلبا راهح و مختنم ندرلهشرت
 تادبقميسا مکیدرب و رخ كحد هلک هلک

 ندکعوروس هدارو هداروش یاشیرب

 موزل هبمومع راکفا هغي هشتآ هظفاحم

 او هتعیل دهر وک ت قفا وهو نشه وزوک

 الاح یراضعب . كرلدلج نلک هدوجو نامز

 هلئسم یجنکیا م ردظ وفح هدمالسا "یدابا
 رودصكأرق هدهللالوسر نامز اهد ین

 ریس بنک یخدیسلدم ینرظوفح هدارق



| 

¬ 

(AV) 
 لکسشت ثحسر یلشزوس دلا هدنرسهفاک

 ه.ش رات هعقو کا ین | هجورب نالوا شعا

 يا و هرد هدقمالق حسضول و قسوت هلبا

 .ردیزوسادهعقو هنوعم رثب یسیرب كنمقو
 هالتسزا نافسغ هلا نکم رب نلسد ه وعم

 دع, ندنکلاع لئاق لیزه هک ردلح ی

 نالوا یسیر كنسهلیق ساع. «رووا
 یب رات رضح نمدنفا هلال وسر ماع ارب وبا
 ترضح فرط كار هلک هب هنسدمم نوجا تاراز

 هدفدنآوا توعد همالسا- ندهللا لوسر

 كند كنس و هلرهبعا در هد هو لوق ه

 کت نکلا هردروهشم ییادلوا ناداف رشا .

 همالسا لوف ید یساها رر لکد

 لبا من ییشک چاقرب ندزککباحا ۰ ردلئام

 ردیا نآرف رمش بوردنوک هد ری



MM 
 لوش یمالسا یسهلح هکردلومام زکهسبا

 مرکا لوس ترمضحت هلبنیسهعد-« راهدیا
 هدب ا تنما راهظا هدن رلقحس یسلاها دم

 یرلمدا تاجل زدن وک, ار وا ندن راکدم

 هک یدلدا دعو ینج | هنتل | یس هبا یدنک

 نر اش ف هتنیاندنهمت ؤا نزلا نا
 هنسراتمالس كناوذ كج هل ردن وک .هلبسملوا
 رب هش رزوا كیو «یدلس هلدبا تینما

 قرف هروک هتاور رو شم هروک هتاور

 ءراق رفن زوتوا هروک هارخا تباور رو

 سر هرلد ون ورم ن ردنم باس الاب

 نلعد ءراف ی نانو : یدشلوا نت

 هدنفرط رب كنهمندم نىل هحک رلظفاح

 سردن نإ رق ردق هحاص قرنال وط

 .ابسووو رارروک تقو هلتظاوم هنملمتو



1 )۸4( 
 : یدا راراتوط یخ ندان هماع ینرلذع ۱

 یرلکدزوع هدسردنو توا کهدنروصر "

 سلجم .ینرایدنک یرالابعو.دالوا رانامز

 دحسم لها بودیا نظ هدهللالاوسر |

 نظا ودهدنراهناخ یمملایموم ظافحب هسیا
 هدحسسم هدرا, تفو ۰ یدا رلردبا

 ههللالوسر توس هرکوص ندزام بولک

 عجو بلج یوطوا و وص ندا اضقا

 بوالپوطنوطواهنب هزکوصندناوراردبا

 یرالاعو دالوا قرهناص هدرازاب دوشراح

 هرخذو دازو هلک رادن ءمخذو داز نوجا

 مانی هدف دل یک
 دحسم هفص لها و هک یدبا راردیا

 لوص هد رعماج ییدمش كهللاالوسر
 رع « هفصلا هو نالوا یک یرب تعا



© 
 نک اسم ارقف ماطر ک اس هدیرب ناردا

 مدح هل.دسایر ورم ی ردنم ه2ش | .رایدیا

 تاع اند زامادا:اږاتم وش تاوذ كج هدنک

 باج نواه همان هدر رنو بوشلوا
 هبه وعم ب قرهلوا لماح ییها تلا تسر

 یشادنرق یدنک ارب وا" هدنراقدراو ردق

 كلا راشم ؛ارق هلبفط نم همضاع ىلغؤا
 موقع ثدخ هجن دبا نانب ینرلدورو بیس

 هنشاب نوسروط هوش كما مالا لوق
 تاود وا. هایسهوع قوجر ینادالپوط
 « یدلبا مرڅ هنرارزوا كن هک رانم

 یرمضلاهتما نن ورعزکلا ندرلناملسم

 قعالتوا یرلهود رار هاشادقرا هدر

 ینسفاب ۾ رابدبا هدلحم ر قجازوا نژجا

 هشیراجباق هت روک ین راتنابخ تابع



A) 
 شو ینداہش تب رش یس هل قرهناروط

 ..رایدلیا كنج هلتلاسب لاک زدق هبهجندبا
 هلبا ورع نالوا رادربخ نده خاف و

 هل داهش نوخ بولک نداعرم یثادقرا

 یثحو هنیرزوا كنراقفر نالوا نوکلک

 هدقمالافاغ ین رادوجو و هدقعوق راشوق

هعقاو تکالف هحروک یراودنلوپ
 دک ی 

 ورم هدنلکدنوشود ین راقج هاب هن قره

 لوسر تربضح یک. بونود ههسدم ناه

 یدلبا نامرد یموزل تكمربو ريخ ه ادخ

 ندلتقم كز٤ رلشادق را « یور هدهتتساا

 «رد ر اغم هب ی راک افوتربغ دعا هوطخرب

 ینچاف ر بیقعلابیرللتاق لرکح ىجىلق هد

 هرا وص ندکدلبا ماقتا ماضمص مط

 :یدلواقحام هبادهش صز یخدیسدنک



(AD) 
 نامرهف وب عبطلاب هتسیاءهبما نب ورم
 شلوا هام هدماقتنا قدرط هناونعلاعم

 نی زتسقلوا هدير هنداهش هبنم هدهساا

 -انآ یسیقش لنفط نا صاع بوشود رعسا

 اه یی ردن یهدنقح یذازا رسا رب ثانس

 ىلا لورم هرزوا برع تداع نوعا
 هلبا عضو یراتشا ههر قع یرءزبح

 نامز اهد هرقف و هتشيا . یدلبا قالطا

 نآرق ارت نمک یون و هدهللا لوحسر
 یک یفیداوا "لاد هنیرلکدلرا ظفح یک
 ربا دع ات اطقم و یحدیمهب رس حجر

 دحا هر وا ها رفع ار درب س لعا ما

 ند رل هل هراق و لصء مارک وض ندننهققو

 لر هک ههالا لوسر دز رلهسمک ماطرب

 مالتسا لوق هد نمراهلیق مزب و ایدتار 



0t 
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(ar) 
 نأرق ماعت هنیرابدنک .هدهسیا شلافوچ -

 ندنفیدملوب هسمکكعهدباتمیرش ھغو

 هد « زکروس نیمل یجافرب ندزکباحا
 مه زعدنا هللالوسر ندن رلکذلبا احر

 هلظفحم هلبت سایر تبان نب صاع ید یرات

 :یدبا:راشمایا نب تیا راف یتلآندازف |

 راج ود یکی ناخ یمه زس هنو هم رب یخ د ران وب
 واشللدبا دهشت هلا ردغ لڳ قرهلواتنابخ

 .وسو ترغو ۍدمهجا نید سوما هدهمیا
 ناکنرا هل وا هل س هه اتسا ین اب یاد

 : ههرارف ینرلز و لر مهديا یفوخ. تاد

 مدعتناب هدن زد لم افو و قديم هنراقخ

 ,هللاع دوحو هل داهش نعلم نوخ قرةلوا

 هتتشیا. .ردرلشعا حجرت ین رازق یبرا

 مدناتشیذ ریمغس نامز اهد ید همقو وب



(5) 
  یفیدلوا لصاح تیقف وم هنأرق ظفح ین ردیب
 ۱ ردد هيرا هحیح میاقو كج هلبا تاتا

 ناوضر) باح ا مالقا هدمالسا ردص هنسات

 خیس نالب راب هلبا ( نیما ماع یلاعت هلا
 دلوا دوجوم و ظوفحم ن.الا كلج

 یرب ندنامز وا مدا شمر و رخ ین رلف

 اقوا رحم ریازجو اشرفآ و بوروا و ایسآ

 تیمولعم هلیتقو ینعی هنکلام بلغا كسون
 کا نربک هنلخاد یدودح هءفا رفح

 كيده رش فح اصم ندبا راشتنا هنسهفاک
 ,ردشماکهعوقو قرف هاک رب هدنسل رب چیه

 هنمات تحیسهظفاح هللا فرطنم یخد و

 اک و طخ زکلاب كعرکباتکو نالنوق

 هات والتو طظفح پوماوا رمشتنم.اطوفح لس
 هردنشات ندنمسلوا شام ان وفح ید



(e 
 لیجانا هدننابم اراصن نویلم زوب جوایز
 چوا یاش ا ظفح هملکب هلک ین.دۆج وم

 هسا هدمالاسا یک رل برک

 ۔هیملوب ظافحیغاشا ندکس نوا هدننح یه

 و تولوا موکح هدنمکح راس لثم نيج

 .ةقبقح هلتتسن «ءدوجوم ظا هسیا

 یناه كن هبماللسا تالاع رز .رذزنصا دح

 هدهدلب ر یل هناخ تس ال هسلدک هنتهج

 .رونلوب ظفاح یعرکی شد نوا نوا اقللعم

 نوا نکی هکزدازن نک هنستنا بارغتسا

 هرازنجزق یتحو هراقجوچ کهدننشا
 فرشم هاب انارف طفح فرش ردقهب هشراو

 هجراکس هحرلزو هدر یه رارابتح شلوا

 هدلاح ینیدلوا هح رع نآرف .رونلوا دادعت

 ریصحنو صوصخم هدهرابرع یلغفح كيا



(4) 
 قانشوب تووانرا نکرح زال قرەنملاق

 نالوا یتماشم یتهتانم چ ده هلا یی

 هو کالا یعذ دهسا شسا ماوقا
 تسر وح هملست الظل هلا وا وش هتتیغیا

 لما ادصق مدا كس لکد مدا رب هکردراو
 هایدنت و جارخا یهلکرب ندنآرق هتسلوا

 هرل شم هلواردتقم هنمض هکر هنارق دوخابو

 زک نارق هک. رول وا جاتتسا هد ندنوب

 لزان لصن هنیرلتضح زعدنفا هللا لوسر
 یخد ندملا راشم فرشذ فرط قرهلوا

 یخد نوک وب هساا شاروسب بیرت لضن
 ِ . ردظ وذحم هحمل وا

 دارازوس وب فاصتالابسخ زمسود

 وشم صقل هحرثا هلردا قیدصت یقادص

 :هتسیا قعاق فالخ ماطرب هتقیقحوب كرار



(Av ۱ 
 ياو كب یرااعدا هدا رویای ر وکی راکد

 ؛یدلبا ملسلو یفارتعا E یهبدل وا ۱

 زو یکبا و یسلوا هیځ سع كي | رق طرف

 قحا كمالسا لها زواجتم ندنولم

 بوسلوا برع یسی رب هدقرق هدزوتوا

 راظن ینسماملوب ففاو هه ع یسقاب

 نده رع كمرک باتک لوا قرەلا هتقد

 یراق داوا ملکتم كن هماسم ماوقاو یللم ادغام

 قج هل واوزراهدلاح سه یسهمحرت هده ران ایل

 هلکعا نابم رد یغید و ند داوم

 _ : ندزفرط
 ةدند زا مااسا یسهجرت شما رق

 نارج راد کوب طقف ۰ ردهمهم "هلتسمرب

 كرك بانک هدنسی رب چیه كناثحام ندیا
 نلصاح هخش و رارنقر هدنلو سهرت

1 



(A۸) 
 تغالبو تحاتسمف الوا ء ردشان#را
 هجرت ًایع ینالوط ندنزاجعا ك یبآ رق
 هجرت كناگ قوچرب نا  ردلکد لباق
 قمامهنلو لیاقمو ینع هدناسل قحهنلوا

 مزال یری كنءروکذ م تالک هلسخ

 باتک ه همجرت نده جرت هسیاو بواک

 هزاو رد ةنراغاو فد رخ ید كم رک

 ما « ردط وحلم نما یو تكمعاس

 صضس هدنرزوا نوک کنن کک

 ضعي ندرلنا هلسارحا تاباسحو تاقفقدب

 كنالک هدهمحرت , نح 4 ؟ رول راقح ماکحا

 الثم . راباق یرالوب مش و قفدن وب یریین]

 نالوا مانا روهشم كرءاضس یضاق

 هلقمزاب رله شاخ ضد هسرزوا یریسه
 هزوس م وح يم یاج یدعس ندا رامشا



(4۹) 
 کردش# د هدنساتنا ی رس كن هما "لبا 1

 هاب | الع ه ز وس وشا نالوا نآ رف او

 نیا A E ه ر ومس نالوا نآ ۳ هعاخ

 رج وا یعرکی هل-وجارخا كناررکم ید

 "یاج توبن هسیاوب قرهلوابک تم ندفرح ر
 بولوایواسم هن دادع ی راهنس كن هب دما

۱ 
/ 

 , زدن واح یه طا تراشار هع اب ۱

 كيا هن هسا روالوا هجرت نا رو هتشيا

 یرلهصاخ و و نالوا كعد ندا زحعم ۱

 نوجا رنالوا لعا اذه ۰ .رولوا لئاذ

 . رد راو زاوج هنلیوأتو ریس كبآ رق
 یک ناب ریش و بک اوم يف هلحزا
 ی هک ردم ردقوا رسا ض»

 هل وا یا هرروا قاوا هر ور هدایز

 یرلمسرب كن آ رق ید رلمجع هرارولی



(۰۰7 
 هرزوا قلوا یسراف یرطسرو یه

 نکل »۰ ردراشملبا داش یل یخاتسا

 ینرع نم هسمک رب چه ندمالتسا

 ویو هنسهجرت نارق یفاص نزسقفلو
 زاوح هتنسقلت هدنهاقم هللا باتك کلن هرححرت

 كي ید هدکمانرو زاوح . ردشمامرو

 . ردشندا تباصا

 . یدلرو یاوح

 ندلوخد همرواح هن هرکوص ندنوب

 یر ندطاش نالوا مرال ینعت لوا

 ییهلتسم هدمها هه رش رس هرزوا یاوا

 ترضح رلل-2ا دارا هب هب روا

 لباقم هتسنلوا ثعد یرلخم رات كناسع
 ل سو هیلع یلامت مایع ناشلا مظع نآ رق

 هغيدملوا كعد ىح را تن رات ضحز ء دنا

٠ 



 دیر هو
۱۰۱ 

 یساحی# نک“ هش رشریس قحا یتهدخواو "

 هننع یخد كن هطقن و ءان هنن رلکچ هدبا افا

 ماست هدهجنعرطانم یفردلوا حج. موزا
 : کی دلبند ندز رط یدعا ۰ یدنلق

 راهم كلا ك٧ هيمالاسام واع ثخ لع ۳

 ر هسل وا عاطمهنل وصا كمل عوي هردب رب ندب

 نالیدا هدنها یہ كەد تداحا

 یهدنرحا یرب حر الا یکه دزس رماها
 ماست رروک ینفیدلوا سقم الصاءهراماتها

 قحا هروک ذم لوصا اعقاو . زکسردا

 مولعم هلدسهعلاطم كنه رع “هلو فک:

 باک ر یک هزس زب هدهسنا رولت هوا

 یعوزل هدصوصخو یزس هک ز ردنا هیصوت

 تاتکوا رولسهدیا رادریخ هدنسهجرد

 یدنفا ینهذ دم جالا زع ونعم زدارب هسیا



ND. 
 -ريغصلا عمال یف ۱۶ قياقطلا » كنبرلترضج

 رثا ما « قالار بخ تیدح نم قراشلاو

 یسیدک هدهساا هج ع یمسا . رد راسیف
 هنوع هنامز یابدا هد مه بولوا هجیلن مع

 ۔اطل كج هل هلوا تغالب و تحاصف یا

 ر شلزاب هللا هيدا تحالم و هبملق تف

 م ام ان زونه هچرکا باتک وب . ردباتک
 لوانا ر ین آ لزمادنرف هلاراشم هدهسیا

 لد زا ههللا بانج نوحما یتقفوم هماعا

 رز وک باتک یدعا .زروسدیا اعد ناحو

 زغادافا مز و رروک هيا رووا هعلاطم

 تینما هنفیدعاوب یتتبم هضوءو ضض یخد
 | «تیدحو هح زر هک زکسرالکا هسلارولیدی

 هد یسکرا .ردب رابع ندشر ناه «تسد» و

 لسو هيلع لیلص ماع هجاوخ نآرق ریغ زا

33۳ 



۳ 
 رازوس ندیشیا ندیرلت مضح زدنا

 ناشلا ملغع نارق :ردراتکرح نالپروکو

 طنف بولوا یراحی رخآ و نلوا قیاقح
 نکم هسک نه لوصو هنسهشقح "یافم

 « ردجاتم هر ندنفجهسهلوا
 ترضح نالوا لا لودر نا اعقاو

 یارف هدهسیا نارق رم« كلا صابع نا

 توعی» هلکنآ هنب نایک | هدايز ندسکیم
 لاوفا و ینعهلوا نا شبد مغس نالوا

 ندن ارق بھ یرلیهانیلاسر لاسفا و

 یادو قفاوم هماکحا قحهل.تالک ا

 ریسه یخد یراترضح سابع نا هلتهج

 بوت رو «ترزواهب وپ تنسو ثیداحا رل

 ملعت هبیرغوط ندبیعوط هدنرار ضب
 هتشياآ .ردراشمروس عابنا ههللا لوسر



.)6 
 كنادخ بیبح ترضح کردنوجا كنوب
 یرامارک باجا هنتکرح يه هنیزوس نه
 اهد قرهنلوا تفد هلتینها لاک ندنفرط

 هربزخن و دیق نامز یرلقدنلو تایحرت
 داش هدر رحم و دنق "یدایم ۰ ردشع الا

 یهق رش ثیداخا هد راردبا هرس رادمم

 فوخ رارازاپ هدنس هرص هینرق تایآ
 . انلاسر فرشیذ فرط هلیسهظحالمو
 راد هملم وب . یدیا شاروبب عنم ندیه

 نم و نآرقلا مغ ىع اوشکت ال » نالوا

 ینعا و دحو هح بلف نآرقلاریغینع بنک
 هدعقم ًاوتیلف "لع بذک نمو جرحالف
 عیاض یخد ینیرش ثیدح « رانلا ىلع

 یضر یردخا دیعس وبا ندباخما بویلوا
 قرهنلوا ظفح هدب رب زا كنم رات رمضح هنع ها

1 
۱ 



(1٠6) 
 لأم هکر دشلروک هثیداحا بتک ارۋ
 ندس ی ربع نداشلامظع نارق » یبنم

 ندنأرق ندنن مک ره . زکتمزاب خو رم

 طقف . نوسلبا وح هسیا شمزا ینسبریغ

 هدتاور و هکزکدیا تیاور نیدح ندنب
 نالب اینک اکب مک یھ اذه عم .ردقو تاپ

 نالوا ه دم :هح هلا ررودن وا ثنا

 یک

 واچ

 . رد «نوسشار بوروتوا هنغاروتوا

 الشاب هفمزاب ثیدح هنیوزوا تیعونم وش
 راشعا وع عیعلاب یراق دزاب رلنالوا شم
 وص اهد هلهحو ییدلسد هوا هدهسیا

 هتنرزوا راثالف رابرد هب ارق تابا یرلءهرک

 قاق هناا یداحا هخناندبا ت قرەلىزاب

 یخد هغ رش تیداحا یک ینیدلاق ییامحا

 ندنکیدشاجوک یناورو ظنفح بولافوج



)۸( 
 مکحر غ هدنکیدید « هلا لوسراب مدوییزاب
 امہق لوقا ال یناف عن » ندیربمفیب بانج
 هکیداوا ركام .یتهکح رهاوح « اقحالا

 ندنب هدهدلاحییا وا توا » : قنم لأم

 سه نب ارز . كسرولیهزاب ییرلکدتشیا
 «مهلنوس یشر هقشب ندقح هدلاح یا

 ورم ن هللا دع هسرزوا كيوب .ردکمد

 ردشمزاب هه رش ث.داحا ردف وا ضصاعلاخ

 هرهش كمارک باح اهدش داحا طط هن ۲۹

 هر یه وا ترضح نالوا ندنس هرهمو

 زکاب نایب فیرش ثیدح هدایز ندنب »
 رازاب وا ارز .ردراو ورم ن هللادع رب

 ردپا ظفح زکلاب .مدیا نمزاب نب .یدبا
 .اسر فرشا فرط هدر .ردشعد « مدیا

 ىب ه ةباستکلا ملا او دیق » ندنهانت



 یه 3
 یا ۽ زکدبا دیش هلا يزاب یملع و

 ندنرامهم لا كمولع هجنلوا رواق !
 .هب کت مدننیح مالسا ردصرا یتحو یسر 1

 قترا هجذیروک یفیداوا ثردح مع یس
 تداحا نس یه هنشرزوا یو صا و -

 هتشلا . یدلوا رمان هطض ینهه رش

 یزوسیه كن راترضح زعدنفا هللالوسر

 تم هناا ت ویو ی ا
 هل هجو و یرصع كلبا كنر بولوا
 هدف رظ دمو قحا .یدیاشملبا روم

 هدما مدیا تافو رلنالوا تیداخا ٍلقف اعب
 یاش كنسادعام نوط وقح ثرداحا

 هلع ءاس .یدا ششح هادم هدییامحا

 لس یی هدنسادتبا كرصع ینکیا

 ز زعل اد ع ڼ ورم وتم هدنجر یم ەر



419 
 حاصا هکر دی رلترضح یومالا اور نب

 ندنساوّمو عدو "هققح قرهلوا هما ی

 نشد امکح یا ندنتناقح و تا هو
 راشملا قاحتلا هسدشار یافلخ قرءاوا

 اشک نانلو لاو هدهرونمهنندم رد

 هدنشرات ۱۰۳۲ هدلاح یه الوا هداشاب ترد

 - دنوک صا ی رکب وبا ندا تافو

 طبض بولیدیشیا ندلوسر ترضح بور
 ر كنهنس نتو ث.داحا نانو شلدا

 RI نام را ین- هل راممح هتک

 شکنلابهمن ارفهق ر دخ ۔اردق هنامزوا ارز

 ظافح هاردا راستا هفرط ره كنان

 قملیاص هلرلکسب نوا ید نارق "هل و
 كن هه رش تداحا ند غل داغ وح هددنسهحرد

 شمالاق چه یقوخ سا ا هلن اے ارق تابا



CY 

0 0( 
 عج هلبا زب زعلادبع ترضح صا ۰ یدیا

 یراد رمضح یهر ماما مرک وص ندشداحا "

 راشمروس فلات باتکر ند دح ا 1

 تادو نالوافورعم هد بارش نا .رد

 ی یانی لاسر تاذ ین ندنیعبات فررش
 نات هنمارک باح ا طقف بوبم هروک

 هدنرسه رب هنس ۱۲ بولوا ندناراینخم
 ندا هود راو ناف تی

 ندژی د>یدیراترضح څ رج نبا هرکوص
 هدكي | هک ردشعا فلاتو عج بانک "

 لصاما .ردیسب رګ هنس ٩85 یافو رات

 مسرو ماشهناو قحسا ناو ثاام ماما

 یروتنافسو كراملا ن هنناددعو حیصل

 یجنکیا به مارکتاوذ یکیعازوا ماماو
 رابانک ناسو ثیداح ) !عماج هدر رصع



)۱۱۲( 

 هما كرصع یحنجوا هد راشعا فینصت

 سرت ر لوصالا ىلع یرلدو هشداحجا

 و تا ورو نس

 . ردرلشمروس هب نمز نوجا ماعا

 ه هح رد و یزو س هدنفح نبدح

 راحود دلم ,طانم نامز زمک درونک

 هلیسهرهاب الع هفاک تربحو هلو ینیدلوا
 لصن .یدا رولوا نانا هدنسهرهح

 هدنصوصخ ثرداحا عمح مزب هک نوسلوا

 ۸ و انا ىا رش” ركزو ۰

 هدنفیاأت كالتا ى رکرلبا داقتعا قرهلوا
 هيلع دم خم رات ! تقیقح . ررومهروک

 كنهنس تنسو ثيدح نالوا كعد مالسلا

 . هش کاک هلبا ا ندنداعس نامز وا

 ناباش هلام یسهلجو رصاعمو ل.عتم



۱ ۱۳( 
 نالیدبا ندنرافرط تاوذ دانعا و قوئو

 یسمنلق ریرحت و طبض هشیرزوا تاقیقدت
 و كزمتسود . ردتفکرب تربح ناباش

 نالوالصاح هدنلق طقفو لیدمت یتربح

 دباوبهلبقلوا نوجما دیو هیوقن یر

 :هک ادب د هدزواقلوامعاقهنماقم هفیطا هدر

 وا وسوم ندنسالضف لا اا

 هدزمتحاصم یانئا هلا راغیرو ود ه ول

 یخ رات » :هک یدناشعد راتخا فطل وا

 راو تاد رب نالوا شلزا یرغوط دلا

 هاقتعا همزن مات كوش وا اا

 هدعاققدت هحش هک ولاح < مدیا ردا

 كب ندنآ عزا لدم ت زضحت هک مدروک

 « ردشلزاب قرهلوا یرغوط هدابز قوح

 ندنوک ينيدغوط ؛ رده وب يد تقبقح



1147( 

 كرکو هثملالبق كرک ردق هشنوک یلاقت
 لاح يه كناقولخم لضفا لوا هثعلا دعب

 .ردشازاب المکم عطا الب ادج یناشو
 یناه یناد-غوط نامز ه ندنس هدلاو

 ییدلر نما هلراتد مرد٤ ه هدراهدناوتوس

 ك کب باب كنکلحنک .ثنخاقوحوح

 راهن بودیاتحایس یرلهرن کی لصن
 بودیا جاودزا هل | نداق اف ید

 ییرلیکناه قرهرورب شارفتسا ین راکناه
 دتع فرشرب زکلاب نزسکعا شارفتسا
 هرله هد رلر ت تدمو یتلدلف فرشم هلا

 هرز و جاق و تأ ردق هل قرهلوا كلام

 ۔وصخ ییدلطبا لامعتسا هراسو قارنمو

 تبث درب در, یسهلجردق هبهجنراو هنناص
 ضمب هدنجا راربخ وب ,ردشلدبا را رحمو



۹ 
 وا هد هبا راو یخد یالتخا كرل٫ وار

 . ردشمالدبا وع شماملزک یخورفالتخا

 یک «یورو و «ضعلا دعوو لو 3

 یسهفاک كن ەروك ذم تافالتخا هلبا تارت
 . ردشعلوا ط.ضو دف هد

 تفاط هد زمسود كلوت اق يارا

 ؟ قرەىملاق

 و كقعتو قیقدت ! تققح ا

 .ردلاحر بجعل بجوم یسهجرد
 طعم .ید وق ید هادم یتربح هد

 ربسو ثیدح نالوا كعد ی ریمغس خم رات

 - هتسلا كمرو هنسدنک هدنقح یراملع

 .هجرد و كناحاضیا صوصخ رکف زمکید

 . زوس ندنفج هیمءلبیاص شاری و مام هلیس

 هليا راذتعا فالوطندنسم ازوا زار هلنم



6۱۱۸ 
 نوا یماعا كروک ذم دصقم یار

 : هک دی د ردنا درس یخدیهبنآ تاللیصفت

 نانلوانودن هدن_ رصعیحنکبا س

 یرلباتک هنس ناس و E ش ثداحا

 تپوعص بجوم هدعش هلبتهج یرلسرت

 هعا» هدنرم رصع یجنجوا ندننیدلوا
 مارک, تاوذ ندا فوت هللرمعا « هتبس

 ینداحا و ندنرلباتک كرصع یجنکیا وب

 ندناوذ غاطرب راس نانوط هدنرارب زا الاح

 باتک ینلا كرەدبا ارجا تاقیقدتو تاعش
 معو نب دح ع ردو هل وک وب هک رد راشسمزاب

 قدوا تح هدررسو نئسو ثیدح لوصا

 کرو زکلا .ردرلشماجا عياض یننیمها

 ه6 رلر هد ز اح یعدقرب خم عام تی

 "النکم و یلمدق هنس ك هلون هدنلا ارات



GD: ۱ 
 كرلزوب .مردنا نظ نم هلون باتک طظ و فحم

 نادیآ تافو هدنسه ربع هنس ٥۹ یس ر

 ولا ماما نالوا رومشم هد « یراحم وو

 یسحنکاو لیعامما نخ درج هل ادع
۲۲۱۱ 

 نالواروهشم هب د « نوت هو نداتافو هد

 یریشتلا جاححملا ن سم نيسحلا وبا ماما

 و ندیآ تافو هد ۲۷۹ یسحنعوا و

 یسع ماما نالوا روهذم هد « یذمرت و

 تأف و هد۲۷۲ یسحردو یسع نب دع ن

تسجسل | ثعشاناماس دوادوا ماما ندبا
 یا

 «یناسن»و ندا تافو هد ۳۰۳ یسحاشن و

 دما نمحرلادىعوبا ماما نالوا روهشم هد

 ندیا تافو هد ۲۷۳ ینحتل او ىلع ن

 وبا ماما نالوا روهشم هید « یتوزق و و

 وب هتسشيا بروا دیزب نب دم نب هللا دبع



۱ ۱۳0 
 | ىلا نالوا فلأت ندنفرط تاوذ یلآ
 هلامکم ردق وا ید ا مش راب نوتپاتک

 ادج قمزا حرار لمکم ندنآ هکردب واح

 و هللا نآوضر ) . نمهلوا لباق هق.ةحو

 كنهتس ها وبشا ( نیما مملع هلا ةحر

 ین رثودلوارلمدا لصن هد ربغو توقوتقد

 زکلابندرانو هرزواقلوا رادم هب ه زا وم

 هزم ینسهرقف وش كن رات مضح یراخ ماما
 رومشم كياکلخ نا هک هدیا هاکحو لش

 و ذخا ندنسفن باتک مان نابعالا تابفو

 هدا نئسو ثیدح .ردشلدا ساتا

 یاس نوجا تاقفح یارجا هدنقح

 هدادغ) ی رلت مغح هم اراشم ماما هدنساننا

 صوصخابو لضاف و مع كنفاكنك رع

 هدهہح ا صم جاقر یندلوا تاذ ر ثدح



۱۱۹( 
 كي ندنفرط یساملع دادن قرهلیشال6 |

 . رد شالوا رهظم همنظءا و تمرح كور 4

 یخد هنیدسح كراس ضب عبطناب نکل |
 ضعت ندتلا لا ند:ةيدلوا نتءوقوط "

 یوم یاما ترضح هلسارحا تاش وشآ

 یشکچ اقرب الؤا طقف .رلشمکج هناحیتمارب
 هک را ا بر ثیدح روب كر هلک هرب ا

 نتلکاب یجاق ر, هج ةک هدر ی او

 اردنا تاور ی دی وا نیک یا وا
RATشمتشیا ندنالف نالف ۳  

 لوسر كتاور هلسلس هد ندنالو هد وا

 یسلردراو ردق هنن نلترضح زعدنفا هللا

 راقل ثلک اب قرهلوا یعازبلا ید هدنما

 ندژبدح شاک اب زوب وب هدع شلدیا عاقا
 بولب ردتلر زا همدآ ررب يسهاد روا ره

۷ 



.۱۳( 
 ءرکص ندکدلدیا هبم مدا نوا هللروص وب
 تاوذ هج رلکس یرلت مضح یراح ماما

 روک دم «شعلوا توعد هناحتما هدنر وضح

 قرهقح هادم یسر ندسدآ نوا

 ندناوذ نالف و نالفو نالف ماما اب »و

 لصاو اکب تیدح وش هللا هلساستم تاور

 كن دخ نود « ؟ ردم زکمولعم او وا

 « رذلکد مولعم رخ ماما و هحسوفوا ینرب

 ملعت هنسیدنک مدا وب یک کیدرو یاوج
 رر رر هلو هدیرلزب دح رگید نایدا

 هنس هله هدلاح ینلدروص ندماما ترضح

 ءرکوص ندنا .شلآ یناوج «مملی ریخ»

 یرلذبدح هلت ون یره كمدآ زوقط رکید
 ترضحلرهدادار !ینرللاو-و قرهوق وا

 ا و بعندفرظ مابا



)۱۳۱( 

دآ و د ندنفرط را فح هج راکسوا
 ی م

 هدم رويو هدنساوعد قلوا تدع

 هضارتعا باج هدنزرط « رویملس ثیدح

 كالا یرلت رض یزاحم ندنشیدراو ردق

 دندح كالبا کب نس « بو ربغاح و

ف هبه رس هب د هحالز هال ین راد وار
 قره و

 ؟ یگد + .دوفوا هوش ینسهرابع كلی دوم

 یا دلوا شم وفوا كب و دارا ییا اس

 یاوح قبدصت هلا تارق یشدح همزود

 هدهرابعوا هک ویلاح» مک ندکدل,ا ذخا

 یسهرص كرابوار ردشلک اب راهلک وشو وش

 « ردهلبوش بوبلوا يک كکیدید كنس یخو

 یی هلهاعموب هدنفحیرب یهو شما چ یت هر

 همردیوآ زوب ندرتوا كنبشکنوا هلبا ارجا

 رض اح هجندا حیحصل یشدح
 سلجاب



(۱۲۷) 
 نداق صر لضف هجهداس كماما رانالوأ

 ثادح زو كمدآ نواوب هلسع رظن عطف

 یرلزوس ی ردکدلد وسقر هل وا شاک اب هدنقح

 هلهح و لوا هس توم و وا هلکمتش نأ هعفد ر

 وق کک هدنسهحرد كمءإلإ قره وا شاک ا

 كيهظفاح ءوفو و راشمشاش هن ءظفاع

 هبه هلوارمستم هتسدالوا ناسنا زالوا رولوا

 کوا ىلا كماما ترضح هلا مکح ینفج

 . رد راشمرتس 9 .تعزابسم

 ی طو دق كنهن ناو تداحا

 كراماټها ردقو نلیروتک هعوقو هدنقح

 یریو یراعندناعو همش ییریمغس خش رات
 مدزاب هقمزاب ەدەممتەو هتک ترو صر

 هتشنا كنهدمحا هش رش رس هلتسما

 یغوطهدنسهجرد هنس ناو ثیداحا و



۱۲۳« 

 ید صرطانم هشدلوا شلزا قرهلوا

 ناجو لدزا یتباقحو . یدم هلو كج هد
 ۰ زم هدیا مکح یخادشلو شملبا لوف

 روما نوجا مزب یراریمض كراناسنا ارز

 قح زکلاب هسیا فوقو کوب بولوا ندهیبغ
 قجناز .ردصوصخ هنیراترضح العو لج
 لرب هدیا تیا رصح هنیرهاظ كیايشا
 كح هی د هادو رسم وشك زمتسود ندزمکح

 مکحەد ردمات لوف ینسمامهلو یشر

 لخدم وش هن هرکوص ندنوب . كدایا
 هد ر ینغلدلوا هه ضد صقم ندهرواح

 : هک دید كردنا هصالخ

 كطاق ضم هدنهرواح لخدم

 نمدصقم ی هدننست لواب لوا هلهجووب

 قیتع دهع : هک ردکملیا تابثا یرلنوش



(ITED 

 تروص لصا كنبلیجا بتک ناید
 هجرلکس رلهخ- نالوا معاج ىس هرم

 دوحوم یدمش ۰ رددوقفم یر دهس

 او فوم یدنک یراهخسن نانو

 كج هلسهدبا لصتمو یهمنم هيرا رغم
 ,ردقو یخد لاصتا هما هطساو

 یرلتماشم هتیرکیدکی كرلهجرتو كرلهخيسن

 تاعاسطنا كنها ینیع یک ییبدلوا

 ردق و دار طا هد هدننال وصح یمهعناتتم :

 خس كاشلا مظع نآرق لباقم اکوب
 هفاکو یو لصتم هنلصا یسهدوجوم

 ینیدلوا درطم قرهلوا زستوافت هکرب خسن
 هب یرغوط ندب یخ وطیند هءاصا هختسن یک
 هندن رت كد را رح زعدنفا 93 از

 تلوهحهل وا ید تقفاومو ۰ ردقفاوم

 دو محور



(Io) 
 تولوا راوتسابف دعا یل وا

 هللا ند ررح و دوق و تما عاجا

 یسع ترضح كلذک .ردراکشا و حضاو

 هد رال ما دوج وم ییاحهحرت كمالسلاهیلع
 بوتلو تراع ندنروص ییدلدا هن اک

 كنب رصاعم یکی راقدلوا صقان رباکحوا
 لوس هاتی دمر نال یو

 كعد یخ ران كت رلترضح زعدنفا هللا

 یراهه رش ثیداحا و ننس و ریس نالوا

 و روهظ . رد دنقمو طوبضم ناص الب

 یه ارز .رددهاش یع رم رات هن وعدو

 راه ءان وعد ینادو شمزاب هند ولم كفرط

 اوون چندو
 ىزلودزا كنتم هدنلوا فصن كنب رع

 هیراتآ یدیفبس رح ریازجو یی وطانا



۱۲۹( 
 هب هرصاحمیلوساتسا قره هنکبح هل راهنیفس

 و رانآ كنهنس توعد وا بولک ردق

 .ارصن هسیا و .ردراشمرتسوک یتالوصحم
 بوک هدنرلتا | رب تدم هچرل رصع كن

 یربندهتوا و هنفیدمهلوا رادربخ كنهسمک

 . هلبدیا قرف ندکلیدوم نالوا دوجوم
 یریندیبطرق ماما هدر ء رداباقم هنکیدم

 هیئرد مولع ىم«فاوم رانا كمالسا لها
 هنانا یغیدلوا فوقو هد زن ههسنارصا

 هن هبمالسا هند مولع هدلاح ینزدلوا یفاک

 تارتا یشدلواقوفو كناراصا یرنده وا

 . ردوو رثا ر چه مد ه روا كح هبلبا

 و یرابضم نداراعت یاملع هد راددمش

 هدیدایم اهد یرهشیلاج کجا ادیب قوقو
 السا قیاقح یغوچ كب كرنا هلیب نکیا



۱۳۷ 
 قلر آ ۰ رارد هدکمر و یدا لوف یهی

 و هر اکم اب یرثنایغا لوف هک لا همش

 یراقدلو هدنیبا مهل دوخایو ندنراهدناعم "

 ردندنف وخ كم عنا اض ین هبد دامو هدو عفانم

 قرهلوا نعت رلهعف و لواب لوا تا

 یرافدنلوب ترابع ندهضحقیاقح كروب

 ها مالسسا هنيا رولوا قحهللق ملست ۱

 نالوا دوحوم هدئسهرا یسل ربع ثمالسا

 ااا ك رغ ىج و نھ اک راکت راک

 یخ د یسەدام هبا حلا رئاشب زککی دنا قاع

 هنبرایدنک یدنک یسهلمهدلاح ین دلو | لاخناد

 همالک بانطا هدرلرولوا نشم توللوالح

 وا ارز ۰ زلاق هلس موزل هداوبس شک

 هکرونلوا ماستو رراو هقفح هر هدلاح

 نالوا ینام كنا و ناسشلا مظع نارق



Ow 
 تنگ هدنراقح نامز رخآ یا ترضح
 یا هر هب و امت هی هدهبلجحاو نارو

 « ردقو ساب هلیب هسلو یئ را چیه

 لباق ولردرب یاحجر هنیرزواما كصفا

 هدنقح یرغوط كشلکاب یک ینجهیمهلوا

 هم هلی ردفیص هبهمیلسلوقع ید یندامش
 لوا هدرالرحا هدراناروت نکیا هلو لاح

 هلراشب قوج رب الاح هدنفح ناشیذ ی

 ثكجهرو تريح هرالقع یسعو دوجوم
 زمملصادصتمر ترا .رد هاب هزحعمر

 هزحعمر لاحو کردم الکا ینوش یخد

 ردق هعوس ترضح ناز ارز رده يها

 یفیدلوا راجود هدسنلا رایدرج كلراتاروت
 همالسا روهظندعوسب نامزو ندناس رخ

 نلیدبا عاقا ندنرط اراضن نیمدقم رق



)۱۳۹( 

 :رضح یبعرف ماما صوصخاو ندنافرحت
 ندنراهملجما و هارون تالالدتسا كس رات 1

 منم ینلالدتسا ندرلنود ثكمالسا هک وا

 هعوفو ندن راف رط اراصن یرخأتم نوجا

 الاح هدراتاروتهرک وص ندنارمنت نایروتک

 یسلیبهلوا دوجومیسهیش كەد راشي
 هرکوصنداسعنرضح هدرللحنا كلذکو
 .دشلر هسان ناهذا ینکجهسهلک هسمک

 هدنلود ریست ءوسو فرح نوجا كمر
 الاح هرکوصندقدلبا هسا مزال قملباب هن

 هراکشا بآ كەي دم راشب ید هدرللحا

 ندهسیناحبس رجم یسمروط بولیرول
 تقیقح رب .نمهنلوا لم هثشرب هقشپ
 ییدتا ما ینیشرب یلاعتقح هکردهبدق
 اند نوش هدردا هی ییاسا كا نامز

¢ 



 ءا 0 لس رم ,ENO TO 8: راست گفت

e( 
 یءوتو تش وا هسلک هب هر | ار 2

 نمودن ا . 1

 هل روص وب هب هروام لخدم هتشيا

 زکلاب هدمت رتاشب هرکوص ندک درو ماتخ .

 یبدروک هدمالسا ناوسدن كزمتسود .
 یتیدعلوب ترابع ندهرقف :

  EEمناخ هيلع همطاف مهب ونعم

 هند هثحایمرپ یاتکوا یراترضح یدنفا ٠
 قجردقوا ندنراقدمزاب هرزواقاوایناتک

  11انا یرلهبحاصم هلل رارف اسم جزا -
 یالوط ندنسمشود تسسانم رب هدنس

 و یرلدصقم هسقو ۰ ردرلشمهب وس

 یدبا هسلوا كعا حاضیاو حرش یهئسم
 هد یرابدنک ینهرراحمرب یک نرو

 را او لاد هغمزاب ۳

Rg 
A O RT 

E فان سقم 
1 : 



7 ,6۱۳ 
 كوسم و تاسالا دب هلساحاصتا

 یراترضح یدنفا معاخ هلع همطاف زکلاب
 كيرف ماما بايو شازاب ندنفرط
 هفح كلارا هللا دعو هدند رفلا دقع

 هوا رو تاب دا رسا لو هدنا زالا

 كس رات رضحیدنفا هللاهحرو هدنسه دج

 قوحر یی یسا واسو ءدنتلا راهطا

 یک یفیدلوا شمر دلوط رلهفیحم هدرلباتک
 رب اهد راس ادعام ندرلاحنا ندراتاروت
 ندشدلوا دوحوم ید دراش قوح

 فنص كنهروک ذم ریاشب لواب لوا هلذحم
 موزل و و دادرتسوک موزل هنفذصآ فص
 : كرد ا اک ییا ثحیم هنرزوا

 راثد فذصت



(e) 
 ۔اروت كامازسا ینو ینسادهو كرابلدنه

 .اتکو روقوا ینرلاحا كءاراضتو یتارلت

 كم دف رصم هدهسلا شمامک هلا یراب

 میدق نانوب هلرکو رمصم كرکو ینتاکوکح
 راد هنیرانهاک كنبرلنامز هیلهاح برعو
 ربا هسعلالعم یامولعم نابرو هدرلخزات

 هدن رانامزیدنک امدق هک کسرزوکز کهنیا
 ندنرللافتسشا هلا لاوحا نالوا دوجوم
 قجهلوب عوقو ءرکص ندنرلیدنک هداز
 هله ."یدا رازدا لافتنشا هلا لاوحا

 راما ك هلک هرکوص ندن ران امز ۍانک

 رلهتسیا لکد ندیاتک لها دوخا و یر

 ماطر یرلروهظبحاص قجهقیچ هنادیم
 و هدننام رانو كموبو رخ هلالع
 و ۰ یدا لاح رر یراح هرزوآ تبم



/ ۱۳۳۱ 
 فرطنم تخت لسارممای هدصوصخ

 هدنرتذامز وهلبتسحت ی رالوا باتک ت احا لا
 كب هراس للمو هنمزا كتناهکو رحس

 قوفت هبهلج هلیبس یشوب شمع قوچ
 هدریشبت یناربمذیس كجهلک البقتسمو شا
 كرامور . رای دیا شمراو هب ورلیا اهد"
 كن دلوا قمح ى رل«,اع هس ولغلا دم

 لرکو ناشلا مظع نآرق رک یک ی رابخا
 ین هلمقتسم لاوحاضعل یخد نامز شنای ی

 ندهلبقت سم لاوحا هن و شمرو ربخ
 -رضح زمدا هللا لوسر هرزوا قلوا

 رمخس یخد رب "القتسم هر وص ندي زلت

 ۱ ردشعل وا راخا هد یتحهلروس تما

 هلغلوا ندهسع روما هلقتسم تاصوصخ

 موت هللا ( هلا الا بیغلا ليال ) مکح



 ام ۷ و سم

۱ (wé) 
 لاغتشا هل راملع وب هیلع ءام بولوا ایدن 

 اة 2 راظنا یررالاغتشالوصحم كراناملسم

 ۔امهازاق تیاوقمو تب وعص هدهیمالسا ٠

 ص۸

 ندک دل ا درس هزمتسود یهمدقم وش

 هک دید شات

 وام لخدم لوا ندنوب یدعا اس .

 توبن قدسص هلهجو ییدلنسد هدصهر

 .دقنم راشب قجهلوا رادم هنابنا یهدج

 قمارا هدنرادنع دوم و ازاصن نکلا نهم

 ۔ دنع ناتسرب تب .aN زغح هملاق دنا

 .زکجهدیا یر یهءدمم رتاشب هدهدنرا

 دا قوف كزمتسود نمزوس وش
 : قرهلوا تحوم یارغتسا

 یجداتروقربهدانارسا ی بنک



(Ire) 
 بولوادوجوم راربخ عقاولایف رئادهنکج لک

 زع دنفا یسع ترنج كور وك ذم راخا

 رس نکا قول نم ۹م ش هسرافدلوا هدنقح

 نوجا دمع تشب كلرانو مالسا لها

 نکس رویدبا امدا ینیدلوا ربشبت رر ۰
 ولها لافتشا حمس "ها وجاک وب یداه :

 زاید یخ ندناتسر تب هدرفل طقف

 ؟یزاغبص رطاخو لاسخ تام هلک هب درج

 زمغلدنل و هدا وشررق هن یه هلمس هب د

 هدکن ندنآ" هدهتسیادنا لکو لخاد هددص

 شملجا اهد ثحشرب هرزوا قمالاق جراخ

 هب ورلبا نیزسکعا لح هدیتشوا هک ی دلوا

 دسر هدنلو لوصو هضدوصقم كمع

 تع قلوا شهر ونک دل وی عاطقنارب

 قرهبمهنلوا زوج هدو هلتهج ینجهنلوا



 نسب
 : هک یدلیلد ندا رط

 هردرا و همس ۹ هدزکلاوسوش زن

 « یجراتروق » هدهینارو بک یسیرب
 هاسدع ترضح كيارشدت 3

 یسحنکیاو یماوا رصحنمو صوصخ
 واعر یخد هدندزن ناتسر تب رک

 هردب رهیضف یسامهنلوب بولیبهلوب هدم
 كناسبعترضح :لهنوط ین هل سمیر ال وا
 هدنرلن اسل اپوروا ییهیناربع لرب یمسا
 ی هدتهزاب هللا فورح نالوا لمعتسم
 «هوزهژ» هدندزن رالاوروا یشاب ندنالکشم

 دوخا « وزهج » دوخا « وزە » دوخاب
 هنس كنیرافرح «ز » یهدهلک چوا وب
 هذ.« وسجو وس هو وسهژ » هللا ییوح

 « عوسپ » هجینا ربع یسهفاک كرات و ردشل زا



۳۷( 
 یخد لصا كلا هک ردنشتلا .ندنسهلک

 «یحراتروف » هدیسانعم رد« اعوسوم و

 هناتعموت هنن رانا هد بولوا كءد

 "ایی ریسک ءو » هرزوا قاوا

 ؛ ردرلشما داخلا ج هبا تست ترمه

 یجراتروف یی عوسب هدناروت دزن4 وبلاح
 یسع تربضح کس 4 رکو ًاتفل رک

 كغداوا یسع ترمضح ًاظفل ۰ ردلکد

 هدنناملارسا یخ هکرد هلهجو وش تابت
 رها زوعط اهد مدقم نداسع ترضح

 ران ون .ردشاک هروهط تاوذ ییءا عوسپ

 ندرلن و هله .ردحصمهدرانا روت یرامسا

 كنسکيا وا بولوا رامدآ مه كي یسکیا
 هک رد « ندهسو نا عوسپ » یسیرب ید

 هدنندوعنیح ندنتراسا لباب كاارسایب



)1۳۸( 

 سبد مان « لبابوروز » هلغملوب ماخاخ شاب
 ندنسهنس ۵۳۵ دالنلالبف راز هلا موق

 ات رارکت یسدقلا تب ردق هنسهنس 0۷۰

 عوسی» هسیا ییجنکیا . ردشملبا ابحاو
 «هنس۳۰۲ دالیلالبف بولوا «قاریس نیا
 تام هتس.یمرکی ردق هنس هنس ۷۸۵ ندنس

 هدام لمآرسا ی هلتنکحو لقع لاک

 هدرب كناذ و . ردشملا كلرمهغم ابداع

 دودعمندهناروت بت اعفاوءردراو اتکا

 بس كل تدودءعم مدع وو شمامهلوا

 1 ىە نا شمام هناس هدیتمکحو

 باستل رب لوبقم و فورعم تباغ هلیمان
 هلغا و راتنانوب ینا: هرخ الاب ند نغیدلوا

 هجرت هدهنیراناسل یدنک هلسان « قیتسایس
 هرات تاحاضیاوب هتتشيا « رد,راشملبا



 143) ها

 یراممسا دا و رر هکرونلوا تاب هلا ۱

 لوا ندان نلت نوح زدنا ن را شذ ریمغس

 شهامهناوا مسوت نداق رط « رب چیه 1

 هلا هیات تصوصح ی اهدنژ راع یراعلوب

 لوا ندانسع ترتتضح" یخنو یمسا عوسپ

 تولوا مما ن شماملوإ همس هبة میک

 هلرمهاشم نالا زن وا یسع ترضع کاب

 خدا امکع . ردم وا یسجعوا قم آ

 .دنوآ یسع ترضح دصقم ندیحرانروق
 . سابتقا ندزلن و هدرلتاروت هصنلک هغ

 نشمزاب نلسارسا ی ج رات هلل | تام ولعم

 كرلخروم راس و هوسو و یو4 نالوا

 هارسایب هلهجو یتیدنلوا من رصت هدنرامآ

 یاشو قرش قاحراتروق وسشا لس

 نادنرا | قبلا بضع ی رایدنک زکلا



 (عر
 تارا زوف ندرگراسا بعم نالوا

 یتآ هجیلشاب كلبئارسا ی .ردراشمتبارصح
 ی ندنسحرب كلوب ۰ ردراو یراتراسا

 یشادنرف كبلاک تاذ نداصالخ یلسارسا

 دوهاع ناراتروقندنسحنکیا .ردلانوب وا
 .روف ندنسحنحوا .ردراناذ مان راغمصو

 هلا ںیم رک نداق هدنمان ارو اد نارا

 ندنسجدرد «ردرادرمم رب هدنمان قوراب

 ندنسحنش و كلم ین اب انوعدجناراتروف

 .روق ندنسحتتل | بولوا هتف ناراتروق
 هک ردلملوا تقد . ردنوصمص یخد نارات

 نالا ینمان عوسی یبیرب چیه كرانوب
 احشرابو اناروت هتتشيا « راردلکد نداوذ

 ینلبحم رااروف كناراصن هک یدلوا تبا

 هباسیع ترضح ًامکح كرکو ًاظفل كرک
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 و.زواوت سم وشراق هتقشح ی رلعا رصح

 هجنماکحالیجحتا کوب هکوبلاح .ردملظرب
 ۔رالید كلا ارز هودفدصمو تباث یخو

 هدیاب یر / هدلنسر لامع نالوا ندن

 تشو یناسوم هللا » هدنفحیم ومت رھح

 یب هکرویلند « ردشمردنوک یحرانروق و
 اقا ود نوجا دراو وخ نادر ملا
 ترضح هیلعءانب .ردوا یجشراتروق ؛كللبا
 ری عوسبا رب .هدنرظن لیجحا یخد یموم
 ترضحكتفصوا قزملآ ینمکحسوتسرخ
 ید هحنمکح لا هنراصعتا هاسع
 شن املسم هک ومل وا كم د روس هلي وك ناکما

 و صوصخ هیاسبع نرضح هدراناروت
 هنسراربمغم یدنکیراشب نالوا رحم

 ملط قبا بصغ نوجا رصحو دانسا



۱۲( 
 ترضح راسایاب هکاب . راروشوا شملبا
 قوحر هدلاح دارا لخاد ید یسع

 یتسهفاک هلراسشب نالوا ماع هراحم راتروق

 هر دنا صمص و رصح هې! ارا دم ترضح

 .رار وښود ا باصتغا

 كلبا كزوس ییدلیوس هوا زمتسود
 كرەبسمولوك یناوج وب زمکیدریو هنمسق
 هدیووص رب یدج كب راز هلا یټ

 هنمسق یجنکیا كنبزوس . یدابا قیدصت
 ندزشرط هدکدلدب |لاقتنا هاوجنالوا راد

 : هک یدلدبد

 ةرفک هدهشد لئاسم والدم و

 دمو اراص و دوم هلا ناتسرب تب

 و دوم قرف نالوا كح هلدهزوک لبصا

 هنب را لوا باتک لها هدلاح یه كبارا صن

e O SOت ۳  

 هود ۹



۱:۳( 
 یوامم تانک كنهنوق نم هرفک لاق |
 0 هسق ول زدن زارع ندنرامانوا اا 1

 ۳ یژولورتسآ » هرالاوروا ید هدندزن ۱
 ارخومو موج ماکحا لع یراکدلیا مت ۱

 تعنصو جدا اع نزك هتنکعم ام ابن
 لرلو .هکرشدنا دوجوم رابش یک تناهک

 لوصاو هیندم تعج یدنک لب یگدرا

 رامکح قوج كب هتلخ راد هنس رلتشعم
 یک یرلقداوا شمرردشا لوبق رانوناق
 . وصخ فشک یرلیش قحهلوا هدلنفتسم
 زاشمتسوک راتراهم لوس كوس هد هدنص
 یدسعم فلد كعدق ناتساانو ۰ رد

 رانخا كنسهنهئ هل رصم دیاعم هاب نانهاک

 هدنقح هلم بو فشک ادانسا هاه
 هخراون یرلقوحرب كرازوس یرلکدلیوس



(۱4) 

 هلمحزا . ردشلو ترهشو شلزا یخد
 شتساو | شملنا, لح :كنیمور,زدنکب بنا

 رابخا ق هدنقح 4 یم وکو د نە زدوع 2

 مالسلاهیاءیسوم ترضح هله .یکفتاه
 اندام هدنصوصخ قراوخ یارحا هلا

 نازابرحسو هنهک ناقیچب هقتاسم نادیم
 هلران | و یسهقاسم كهبلا راشم ی هلبا

 لباقم هنیرلتردق نانلوب ترابع ندرحس
 هلیتوق هسینادمض ٌهزجعم ی هدنسیدنک

 ءزدرومشمكي هدلسارمسای حشرات یسهیلغ

 توش نالو هدنلا هرفک یل تفگ و

 هلرللحا یهدزکلا كرس تردق .ببغو

 یک وب هدزکرللیجتا اریز ۰ ردتبثم یخد
 هک روللوا ریبت «راربمغیب یجنالاب» هبءرفک
 لزوس وش نانلو ترابع نده یک



)140( 
 كالریمغم هدلاح يه هرانو یریذا بفصل

 فصن زکلا بولوا كعد روسدا دانسا

 ناسا هوس تلاسر كکلربهغم وا یی وا

 . ردنىم یتیدلوا بذاک یاعدا رب ةسپ

 .رظن هلعقن هبوامم عيارش قلیحنالاب وب اما

 مالسا یاملع بولوا قایجمالا رب ندن
 كل رانو ینارمضح ناه ماع هللآ ةمحر

 تازجعم كناشذ ءاىدنا هلسهذاک قراوخ

 نییعت لزوک كب یقرف یهدنسهرآ یسهحیح
 وق ههرواحم نادیم هلکرس ۰ ردرلشملبا

 هلسسم وب هدننایم زعارضحتسه قج هلبن

 .هرص هرث وص زارب بولوا دوجوم یخد

 هقول .ردقجهنلق دیهع و طسب هجنلک یس
 نایب هدنباب یحاشب ثالتسر لامعا هلحزا

 وا یمنی یجالاب مان « سادوو » نالوا



 ۱ 9 یر
 روهظ هک ردشمرتسوک هیذاک قراوخ ردق

 ندرانروک یهروکذم قراوخ زنا ردیا
 ملا كردبا نامی هنسیدنک كمدآ زویترد
 رورو یخ لنحما هن یی راقدلوا

 ماود هنس چوا كناسدع ترضح هک ونلاح

 هنس هح 7 تازحعم ردفوا هدننوعد ندا

 زکلا «یدا راشماما ناما مدا ردق وب
 تولوا ا هلا ناعا یراوح يا نوا

 رنو هک ردبارفتسا هتتسياش هد ازاد

 ندسششدلوا فی كب هلتس یرتاعا

 لیاعا زا یا » .ندنشرط یسع ترضح

 لتجانا هدیراةدنلوا دکن هد « رامدآ

 هن « روینلوا نایب اررکم هدهدونجوم

 نام هدناب جنشب وشا تلسر لاما
 ندراربمغم یحالا و یخد ادو نانلوا



EN 1 
 هدن اب ی ز نکس روک باتک یک ینیدلوا

 ءادا وسشا حد نوعمس نالوا ناس 1

 یە داک قراوخ ییدرتسوک هکر دنده ذاک

 هد « ردن وخ مع كهللا مدا و رد رلنروک 1

 لیحما ناشل هب .یرافدل وا ما و ناریح

 رامد | وب هک و بلا ...رد شمل و وا. یخ هلا

 یرالوا یدوم یک ارداق یدوم

 مایف هنساوعد هبذاک تون هسساک مزال
 یراعوب عات هبهبوسوم تعب رش بوبا
 نان ها رسان رک هی هات
 حمس نایدوم رامز وا یتحو یرثعا
 ندنرافدلوا رظتنم هشدورو . دل دوعوم

 .یدارزولک مزال یراذد الو و3 هد حس

AN REلوق ید ندنفرط رادو  

 ترضحات هبلع یاس .ردراشماهواقیدصتو



(YEAS 
 هغلواادس هدام دوم هدنامزیسوم

 یراودلوآ ند هرفک مانصاٌهد.ع ناالشاب

 8 . رد ادیوه
 ۱ ناس هدنقح هرفک نابلوا باتک لها

 یزمتسودكيلوتاق تاظحالموش زمکیدابا
 :دلردابارغتساو بحمن راحود هدایزكب

Eروس یهللا زکسرومد هب ما  

 هدنصوصخ قراوخ یارحا ! زکهسیا

 هناشن ذناربمغس انداع یهرفک ی راتسرب تب

 یسهدام هزجعم . زکسرویبدبا كي رشت
 هسیارولوا كج هل دما طاقسا ندتیمها هلون
 ناهر هل هدزلا هقسش هناا كةح ند

 ؟ رولاق

 : رب هلسهعد
 رجس و هزهک هدنص وصخ و ردععم مست



)4( 
 ندنساطخ كب رشت هراربمغس یهرفک نازاب
 یخد لوا هرس ۰ زرونخص هقح ناتج

 كي ین الاسم و هیهالسا یاملع کل دید

 یناهر هزحعم طقف هردرلشعالح لزوک

 یتابا كقح ند هلهسیا روقار ندلا
 زکلاب یسهکلاهت قلاق زسناهرب هدنصوصخ
 هسا تیمالسا بولوا صوصحم هتینارصن
 ۰ ردن وصم ندده و

 نامز زمکی دروس هب ورا اوج

 هنسهجرد قلنیقشاش ینارغتسا كزمتسود

 تالباقم ضعم هدنحراخ ددص قرهراو

 ندز#رط ران | هده سلا یدنلو هداح ان

 كنهبواحم اریز ۰ یدلقارب زسیاوج عبطلاب
 هکیدنارراو هب هعزانمو هراک«یسولرد وا

 . یديا نمهقبح هدیاف رب چیه هد ندیو



(۰) 
 ی : هک یدلسد ندزفرط

 ى ۳ ندنساملع ماش سس

 ندشاطنالوای یدیراکفا یکی نیدلوا

 لاسر » یراترضح یدنفا ی رسما نسخ

 وب .رد شاب باتک رب یکی هلیما « هبدیج
 نم املع هلوماتسا هانا هشرع بانک

 یون یراترضح یدنفا لبعامسا ییرتسانم

 حض وتو حرش راز هلا هم رت هب هيلن اع

 هوالع ید تامولسعم قوح ر والو

 .وصحم تروص هزس یاتد وب . ردیشملنا

 قیاقح زکهسا روقوا ۰ مردی« وت هدهص

 اک راسا مف عفان قوحر راد هب همهالاسا

 .-رصح زع دا هللا لوسر هدب اتک وب , زالس

 توعد همالسا ند یناھج فا مشنلاب یرلات

 هروک هنیراهرمش دادعتسا نامزیراقدروس



1 ۰ )6( 
 ناسا ندالوق یهد#توسنو تلاسر

 كنص زوقط وب چرا طف هفنص زوقط

 تنعالب كاشلا مانع نآ رث ییلصترد فلا

 اقطمو ىغيدملوا رمشب مالک كنود ىس هةل

 هلتعاتق هنکي دیبا تابثا یتادلوا هللا مالک

 باتکلواو راندیا قیدصت ی هیدن تلاسر

 زحعم یک یظفل ید ینهج یعم كم رک
 تشم یدلوا ىلا نامرف هسلع ءا و
 نوک ناعآ هه دم تورن هلتعانف هغ دنل وب

 هن هار اس عبارش كی هبدحا تعلرشو شر

 هدنیدلوا هلا هقیقح تمیرش رب هلن

 لو یه دع:تلاسر قولا راب
 یر خو فنه دم تعارش و رانالبا

 تیافک کا رایت و دومسم هدنیراد
 بولوا رلنالوا ناملسم هارهروک یتلافک و



(۱۵۲) 
 .رشضح زمدا هللا لوسر یینص یحنشب |

 اهد ندران ۱ یتحو یک هفلاس ءایسنا هدنرلت
 هرات | بوروک م يهاب اهد لوس

 رکذ یراقدلوا نان دیا نایا لوبق هلتربح
 كنرب یه ندفنص زوقط وش . رووا
 هعوقوهنرزواناهرب ر رب یلوقیفلن املسم
 قدص كزعدنفا هللا لوئسر ندنکیدلک
 زوقط اساسا نوجا یتققح كتبمالساو

 هسیا هزحعم بولوا كد رونو ناهرب
 هدیسحشرب یتحو یسیرب ك.اهرب زوقطوا
 باتک «رولب روک ینیداوایسحنشب قرهیاوا

 - السا لهاو ییسوت كتمکحوب هدروکذم
 : هکروسلسدنوحا یداشرا كم

 0 قراوح نالواندلس و هکهل وا مولعم ۰

 ..یشم كجافاو یقاقشنا كره یی - هبنوک



(e) 

 و هسیدا ثازجعم قجنا - راەرجعم یک
 رصاق ندکاردا نهیمایسو هیمکحو هیلقع

 | کا تابوا "درسصاق لوقع نیمی اب" زنا
 عافتنا هدتجاح تقو دوخابو عاتقا ییلوقع
 یرولبروستفد «ردشنروس زاربا نوجا

 نالوا زکهناکی ناهرب هجتینارصن كزس هک
 یداه هدنمهمالسا لوصا مرز هزحعم

 هدناشلا مظع نآرق ؟ نویلاق هدهجرد

 یمایسو یمکحو یلقع یندا نابرتسوک
 یرلهزحعم هجو یثو یطو یالخا و

 قح نيد كنيد وب و ةلادنع نم كباتکوب
 ر دقو مهطته درد راتححیناک هنابنآ یت وا
 لوقع ناسهلوا ردتقم هشدصاو لوقو

 هبرللأم تهالب لاح نانسل یابرا .هرصاق

 هزجعم راربهتیب ناک لوا ندنوب» ایوک



 اوا هد رعد ردا ناعا ەنە وک
 نوح كنآ یخد هیون هحبص تازحعم

 لار ی هقیقد و هتسشیا هردشلرتسوک

 ردقوا .روسدبا حیضوت لزو ؟ كب )می

  تردق هلبوب هتشيا هکرویلبا حرضوت لزوک

 | هدنرلنهذ بولواهدنرازوکز کلاب یرا بیگ

  هنسوشراق كرامدا نابغلون یره رب دقت ٌهوق

 یک نوعمس دوخابو ادوم او سادو

 ىي رايج مدآ رب :یحاص ه ذاک قراوخ

 ۲ ردق هه دص هللا داعم هل وا با ەر و

 | هلتمدا لاک ءرولمهنلوافوخندن راقجهراو

 ا ا لوتس زکسنلم وشود

 _قراوخ زارویب رولیرویب تمب یراترضح

 الشاب هنوعد یقاخ هباتازجعم ندینوک



6۰ 
 ۰ ردشمالشاب هوعد هلا نآ رق هردشمام

 رل هسمک هلرازوب ردق هنسارجا تازحیعم

 نوقیاس وا هتشیا ,یدیا راشلوا ناملسم

 بوروک را هل بونوشود راه یارضح

 ران الوا مکحو لفاع هساا راشلوا ناملبم

 یعالسا بوت وشودیرانابور وک یرلنآ ید

 هداشصآ هدایوروا نوکوب ۰ راردبا لوق

 یرش د ترضح رلندیا لوق یفلناملسم

 ؟رارو ی دیا لوقا یعالسا ید شمزاب

 نالوا یایضتقم هصالخ كتنارصت هسقو

 هدایورواموبلا هتشاا هردم تشدعمتروص

 یوم ناھ یهدلب ره هرزوا ییدلروک

 شه وف هنلاح هناخذحف هناخ راه هن امر

 شمردلاق یدهزوا یش نلسد تورو

 یانضتقم حبس كتماللسا لباق» هغاوا



(en) 
 .لثاضف سکملاب هیندم تشیمم نالوا
 ندنرظن ةطقل تققحو تمكح یە مش

 لایق يەل در ولاا: هدادا و خيو 2.۱ .
 هدبویلواندنبابزا هرصاف لوقع ؟رلرویب
 روم هلتمکحوقراعم زاونا یرظنو رکف

 لباق عاتقا هليا قراوسخ یرامدآ نالوا
 وللثم و هجاق صا و یورو یدبا هسلوا

 هل تر وص تموم انداع كلام تمکح تاوذ

 یرولوالباق یراعا راکناو در یتنارصن

 تایرا هدهبقرتم كلا# هک ونلاح ؟ ید

 ندلوف یتنارضت یعوم انداع كفراسعم

 اةوره یراضعب زکلاب .رارومدیا بدأت
 هراکشآ ادلع یترادا.هحاو ابا یراضبو

 وشا ءرلروشو هدرا ندراکناو در

 كتيمالسا هدندزن یاب را هوونم راکفا



 انا هتفیدلروس ملعت هلا فرط نم

 هساپاپ رب فوسلیف رب .ردیشان ندنرا
 ندنآ .مم نیا هفراوخ نلسد هزحعم ن

 «؟یمراو كناهر قجهردناسا یب هقش
 رولوا لال ساب هراع هسلوا ك
 دارا یلاّوس و هلضاق لسم رب طرف و رول

 اهرب زوقط من م زبیم » هلو
 زکهسدا زما ل قآ .رنسو

 ند اتلطم هلا ناهرب زکس وا كرءهریو



 79 ۱و نیا :تاقا ج
 ؛كمدا رب هک ولاح ۱ هلیطرش قفل و, فاصنا
 زعدنفا هللا لوئسر هللا هبنام نیهارب وا

 7 چده هن اتو قدص كن رلت مضح

 رکو ندکدلیا ناما قرهلاق .یحهبد

 ٠ یخد هسازرحعم ثناسشاد روش ر هلون

 ینكح قیراعلاب ىلوا نوجما كنا قعانبا
 كقىدص ركب وبا ترضح هلجزا .رولآ
 9 تقج فرش جارعم .( هنع ملا :یضر )
 .مالسلاو تالاصلا هماع هک یک یرلغدروم

 باخ ی راذیزک جارع»یرثت مض> زع دنفا
 1 امز یرلهدووس ریشبلو غابت هسرتمار 5

 هد دصتو لوق ره | قدص ترضح

 ۱ دمارک با كلردديا تقاسم هن هله

 هلوا یشرب هلبوب مهئاب زکروط » یراضعب



۱ RE a EOE, 
ETN (۳ N 

  0ا  Eاک کا دلو

 هد یوا اعد 6 )هرو را رق رب

 ثوعبم كدرش تاذ و » قیدصترضح
 هم وب ی وا ناشیذ ریمغس هللا دنع ا

  1ندکد لبا: قیدصت و لوق هلا هما رق قیاقح

 ددر هدانا هجا رعم ءزحعم هرک وص

 هک ردرلشمر و یباوج « ؟.یم زولوا زا

 وصخ داع هرجا و نیاوا مولع مقاولایف
 قداص ناب! راخا یرغوط سوط ناص

 هزجععم ر زکلاب دربهغس رب نیمالادعولا

 بذگ باکترا اشاح مث اشاح هدنصوضخ
 یضر چه نده مش لوقع هنکحهدیا

 مهدی ا لم .

 الب یزمرلزوس وش ثيلوناف لضاف
 هزجعم هدلاح یی دنلوب هدکم هک د ضارفعا



(O) 
 قرهبمهنایط هد جارعم صوصخابو :

 یازجعم ی جارعم و رف قش س

 هریدتسا لوبق جوک هنبابرا هیمکح راکفا
 ۔هردتا لوف چه هداکلب و زکسرولم

 -اکما دح فو "القع رلنو ر کم

 رارد هدنحراخ كټ .

 هکدید ځد زب ًاباوج اکوب یدید :
 لح یولسم و كمالسا یاملع س

 هصالخردقه یرازوسیرلکدلبوس هدنلوب

 هرادلج زاوا رولوا هنن قهسلوا كحهدبا

 لئاسم مم ۱ راشم یاملع . ی

 جراح ۳ لقع ناکما كنهروک ذم

 زا طلقف ۰: "رد راشملبا تابثا ییراقدلوا
 زمکحهسهدا لقن هارو یتالبسفت كرانآ

 ید موزل هناشا یتاکما كنازحیعم یک



)05 
 هدناخاد ناکما یئر هک زرد o هرافروک

 هه د هزعم اک هسا رولوا قح هلوا

 هب ننه رادّةم یدنک e هرولسد ره

 قش «رولسهدا دلش قوح زا يلا هروک

 یک ربمغسب جورع یک رحش ریس یک رش
 ۔هب داع تاعنتم هدنحراخ كيونف هقبقح راش

 تردق كن هر وک ذم تاعنتع ۸ ردنللوا ند

 هزجعم ید یساآ یتروصنکملبا هیبلا
 .الفو امکح هملع ءان . نوسلمهنلوا دع

 هب و رلبا یاکما مدعو عاستماو ندهفس

 ز یرلنانسا قحا هرظانم كرەروس

 رزوبقح هنجراخ كنراتحالص یدنک
 مولعیرللادتشا نامر رانا« زرابا در هد

 هروک هتیدلوا هیکحو هییطو هیلقع
 لانتشا هلرابش نالو جراخ ندرلنآ

٩ 0 



۱۳۰ 4 
 كرا 4 یمرازوامهاوا لاح یتیحالسع
 تبحالصزا جراخ لصایرذجا یئاسو
 هد هل اقم هل راباوح ندزفرل مز هسی ا ی شرب

 ین رلباوج ۰ زهدکمروک زسموزل هلبوا
 اک ۱ ؟ یهلا تععرش ؟ رجحهرو هلا هب

 ۰ رازمحا یهرطاسو نر ا یرلناما

 ؟زکجهرو باوج یم لبآ هیمکح و هبلقءمولع
 .ردجراخ ندرلنا ثحشوب هک لد دید لوا

 هققلایف كنەروك ذم تا کو ملاح

 تادهاشم ینوکو یرادوا ش ک هدوحو

 سابق هقراوخ مثاطرب نالوا ندنمهیموب
 راشی ورد ماطر ۰ رول هنلوا لوق هدهلب |

 گكشتا یسولوط لافنام رب ہک روس روکا

 تج يتبج یرلکوت قرهفوص ین رالا هنجا

 هدشأا ٠ روما یرللا هدلاح یشدناب



 دالوا شاریدزیق هدنسهجرد قمالضای
 یراقدالاب رزاح رزاح یتسهچراپ روم
 نامند « برض » رویم یرالدد هدیاج

 ران اب هنیراسوک وک اب یشیشرپ یلزوب وط
 ینادقبج ندنرافرط هقرا یحوا بوروا

 ناف نوسروط هل وش یرلذوا كاله هدلاج

 خیشر قلهقوا ناسکس شم هروبقا هل
 هننرزوا یادنوت تغجوجرب قابا چوا

 .رویملبزا قجوج هدلاح ییدنتت بوقبچ
 بورټتا هر نول و یزوب یشیوردزود جاقرب
 تاو کید ندنرزوا ءلرهن هنآ رب خیبش
 یل دصابهن- افق كەسى وە

 « رومرو ,نابز هب 4ینمک چه هدااح

 هال شهدم هنالسرا نیغزا يهدارح

 هدلاح ییدتا رظن رب یسرپ كشبورد



)14( 

 «رویبدیاتبسنا بولکهننابیک یزوق نیتشلا
 ۱۳ اه هو تبار ضع
 اعد هدر كرهدیا مسر هرناد ر هنفارظا

 هب حام ط> وا هروک ذم تارمش>رون وقوا

 هب ورا اهد هدلاح یرلکدلم هلوف وص ردق

 ؟ لهدبا دادعت رب کناه . رزومه
 لقعهجهبمکعو هباقع مولع هنده كرلنوب
 یعاسا تازحعم زکلا هدالدلس هردرا

 ؟ هشارغوا کنردرا لقع هکیدلاق

 ینزارسا كنا كمردرا لنقع هثشرب
 قعا یشذوا هسیاو بولوا كعد فشک

 قلوا شملبا لصاح یا كنرادتقا
 - قراخ اقلطم مدار هکزرد زن م ردکعد

 دع ربمغیت نوجا یفیدباب یشرپ هداسلا
 .قراخ نوجا ینیدلواریمغس گلد زعلوا



(I10) 

 تبات ههملا تجحاب هفعاب یرلش هدالا

 قراوخ هدرولوا ردتقم هلبا یوم نالوا

 هتشلا ۰ رولحاص ندبآزحعم یخو هرول ذم

 ثجرک هلبرلهقراخ داراربمغب یجنالاب
 يەدە را یس هح, تازحعم كراریمغس

 ۰ ردو قرف

 ٤ یدمما در یهعلاطم وش زتتسود

 قشوا رادم هنعسوت كحم درع طتف

 : هلا راطخا یشیذلوا نوجا

 كمدا نالوا تبا قوت وا الوا

 یتیدلوا مزال كماسد هزحعم هنثراوخ

 كنهزحمم بحابص وا اما هدا ماست

 ؟ مهلس ندهن یتیدلوا ریمغس هق.ةلایف

 کاوی فر

 ته هد زاا اعام ند هزحعم بس



6۱۹۰ ۱ 

 "لاسر كرانوو یتیدنلوب ابهد ناهرب

 . ینیدنلق نایبو طب لیصفترب هدیدیج
 ۱ هدهلتسموب اده عم . لدیا شمرو ربخ
 . ندشرش لا هنب نوجما تمدخ هزس
 يه هلا نازیموا . مهلا دارا نارمهرب

 . .زکسرولبب هلوالصاو «تققح بو وا یش
 ید هدشنارص لاوس رکفیدروص وب
 . كلسر لاسما هنيا یباوج بولیروص

 ۰ رولر وهدنتلآ یجنتلا نوا كنماب یجندب
 . فاطتقاریحا ندرابلاحوموزوا ندرلذکید

 قوبت, كنید رب .هلیراطخا ر ینج هیم هوا
 چ ی اک | ندير یی ډپ وف
 الثم . ردزوس یرغوط كب هکرولبربو
 كمريدساهرب یشنوک قهدکوک ,هزس مدارب

 هرکوص هدشمرتسوک هقراحر هدنسهحرد



(۱۳) 
 یرک ابابیزک انا یخدهرزوا قلوا ترش
 ینزوک.دلزاناکهرکک راو کون ترک ود
 .شعاما ین همت یرانلک هزکهقرا بو وا

 بوئودشیا .ردیللب سب یبذک ثكمدآ و هتشیا
 هدنرز وا هعم مکیدیدوا به بوشال وط

 ندننوین#ل ممغس رب یحدوا 4 رویا رارف
 تنکح دنصقم ندنماکحا كنتعيرشو
 كج هلبر وک هلباز وکه ساوا بولوا تقیقحو
 قج هل راوهل | نهذو لقع هداز ندقراوخ
 ۰ رولسهناوا ردت هلتطاسو قیاقح

 یهانتلاسر ترضح تاذ زم:حمو
 هفونصال اش, نلک هعوقو«.لالمق نوجا
 ینیدلوا  شلدنا داشک هلندصقم یمیسقت
 دالوطندلاوحا نالوا عرفتم کا هدلاح
 هزوک ذمتالکشمهدهسلا شهازوا یزوس



۳ 
 . صضقال ىح كم ر و یخ ا نیردنکل بیا لڪ

 . یالصفت و زمتسود كما ون اف هلتهج ینج هقارب

 تامولعم قوجرب هلضف ندکدروک روذعم

 ٠ تيونم یالوط ندنفادلوا شلا. همهم

  عوجروبیلصا ددص تیابن «یدرتسوک هل
 :ردنټ | هحو ر هدوا هک راد ا

 : ودمسقنم همسق وا اساسا هب دم یاشد

 راشو یهدندزن راتتسرب تب .یسیجنرب

 . یابشب ی هدندزن رایدوسم .یسیجنکیا
 . ردرتاشب .یهدندزن اراصن یسجنحوا

 یقینصر یه كنهروک ذم راش هک وملاح

 قاوا مسقنم همسق رشیکیا هرخالاب یخد
 شابشب .یرابجرب كرلنو ۰ رولک مزال

 ندرلتراشا وا كقلخ یرلدحنکباو هیات

 تاعوفو نالوا نم ییراشنسا تروص

 ی 06



(۱۹4) 
 دیهمو طسست زب هدارو ۰ رده رات

eهمسق یر یمسق یحنکیآ هدنص  

 لاوحا ماطرب ین ۰ رکج ییا مدق

 دناع ران هک کج هدنا "تمجاصع ۳

 هده رثاشر هدنراباتک كماوقا یرلقدلوا
 یرارثاوا ۰ ردرارا رد تلالد هعزدنل و

 ین هلو یرارثوم لهسیا رروک
 جردتم كندروک ذم رئاشب هدنراباتک
 دضقم نوجا مزب هلس هسلروک یرلقدلوا

 + رولوا كعد شملوا لصاح هس ىلصا

 جارختسا یشرب چیه ندنرلباتک هکنوج
 كقلخ وا ىدا رلهسلوا شناعا راشنتساو

 لاغتشا هد چه هلبا مالسلا هلع دمع دورو

 تبا ۰ یدا رولک مزال یرلماعا

 وص هروک ذم رئاش رولو شلوا



۱۷۰( ۱ 1 
  «رورلهلراقبجقرهناوا فرح ندرلبانک

 رااش هالوا ینه سمر ااش هدلاحو

 هبا هبد « هییاتک رئاشب » و « هرات
  یهبخشرات رئاشب هدعب ۰ زرویدا مه

 « هدو شاشب » و « هینباص رااتشپو
 بورا هجسق چ واد« هعارصن رئاش هو

 رااش »یخد یهساتک اشر هزک وص ندنا

 ییا هد « هبلحا راش » و « هارو

 بص کنوج 1 کا ےس همسق

 ندرانو ندشدلوا یرلباتک كن هلبهاح

 ه ردهدوهس قمارا هماتک یشاشد

 كيلوناق نصت هللروص وب كرئاشب

 هلغهل وا قدصا ید ندنفرط زمسود

 ثحبم ررب ینا هجورب رثاشب فنص یه

 :ردشمبافدیهع و طسب هدننروص صوص



۱۳۱3 

 ندهخ رات راد

 « هشاس راشد »

 4 ردمولعمهرات دنا هعل اطم ی رم مرا

 زءدننفآ لسوهلع هلال هلالوسر ٩

 هدنرلتدالو رام "هل كن راترضح

 رانو هکیدیا شک هعوقو قراوخ ضمب
 كنبتعم لا هدنسهاخ كشیرف هرفک

 كنلوت هواسو یسمشود هنتسوا یزو

 عطقنم یرلوص یوندلبسكبو یسغروف
 رانا بولک یرلوص كرم هوا. نالوا

 دادف صوصخابو یسهرن وک شثوج
 بوایص زاصكنهرساک | ناونا یهدن اف رط

 كرلهسمک ماطربو یشلقس كنيرلجرب

 ېک یسروک رایژد ببرغو بیجع
 رد رل



۸۱۷۸ 
 « حیسلادبع » یتحو ندنفیدلوا ناینسرخ

 ع یسدنک ندیشیدنل و بقلم هلق

 هدندزت اراصنو یغیدملوا سم هدنناهب

 هليا ناس یغندملوا ید دوحوم كملعوب

 0 هل وا هسلوا یلکشم كيا رک

 لح نهاک مان حبطبس نالو نطو
 8 ي شموس یکجا ودا
 كن هل نیا نامعن حییسل | دبع مو دص

 هرا زابرحس هرانهاک هلو ۰ شعا یداط

 یخد قوح و هدنجا ڭا > نالوا دناع

 قمشراف تافارخو یا نادم تالابح
 حیطس هلغلوا كنهروک هدندزن موقره

 شلا نادم تالابخ قوحر ید هدنقح

 هل ردق همالسابتک هروک دم تالاخو

 كموقهروک الاخ و .ردشماد |لاقتنا



(Yo) 
 ندرلکیک یهدنراچواقمرب هلبا کیک افق
 ند بوماأوا ك. هدندوجو هقسشل

 یزوایوک . شعا ترابع ندناق ندمحش

 یو دهنس وسلا تولوا هدنسل ول يخد

 ٍ ۰ شا هدقماشاب

 روسط رب هدارو زمتسود كيلوثاق
 كره هسلوک بور دلاق ینشا اب اهناراکضارتعا

 : كرهمک یزءزوسو

 زس ۱ رکهسیاروس یهللا کیتا
 تالابخ هاب و . 5 تند رانا یدح كلا

 قمشلاح هغمراقح تقشح ندنافارخو ٠

 كيج هيم ند زس یتیدلوا تبع كل
 ؟ رډکج هل رامكا زکهسیا رولوا

 ییصا ددص هدلاحو . یدا شهد

 تالابخ يهدلويوش كرەدبا ریخأت اقوم



(۱۷۹ 
 هعوفو ردق هبیدمش هدنقح تافارخو

 هزمتسودكيلو اف ینسهصالخ كزعاعش نلک
 : کلدبد . قدلوا روبحم کما غیلبت

 یساسا بذک تاقارخو تالاخ سم

 ندطارفارر رانو .راردلکد یمهسرزوا

 تن ید یراساتا قرهلوا تزایع

 تالاخ مز هدارو . ارش هسرزوا

 «دناژهل هلرلکدرف یثزمکیدد تافارخ و

 هدرلسوماف کوب بولوا یش یراکدید
 تافارخ هکرولوا مهفنم ندنامولعم نیرو

 ساشا هرزوا تسومع ناه هروک ذم

 روهشم ًاتاذ ه راردمقاو هدنقخ هبخشرات

 تاقارخ وتالاخ همدا ر نالوافورعمو

 رادم كمدآ وا رانو ۰ مهذبا فاعع

 ۔ قوف لاوحا نالوا یراهمشا بجومو



)۱۷۷ 
 هردکعدقمردراو هطارف|هسنصیتسهداعلا

  ياوداهد یک نویلوبا لوبو ورتپ یتح
 یلو قلوا « رەدناژەل و لہ نامدآ

 هناتسرپ طارفا هنرابدنک یی راش وط
 هردشملنالشاب هکلدیا فعع رابش ماطر

 كرازوس نانایوس هدنقح نهاک حطس

 دارا یوق ناهرب هشراقدلوا بذک

 یلدا نتکیک اش 2 و
 هدننکوکیزو و ندنسلوا محلم هجهدایز

 كوا نوو رواق یلرص یخد و

 دلوتم ندنسفلوب كوكو یرغوط هفرط
 یلاشمایخد یرم ۰ رولم هلوا طارفارب

 رب كم رکیزو و كالز و هلهج و ینیدلوا دان
 زویتلای دیرادقمو هبلابخ وق قر هلو | ىش

 كحیسلادبعییدنک ۰ رولبهردنرا ردق



6۱۷۸ 
 یر زو یل اندنغی دنلوب یساط

 لیدعت هدهنا تبارقو هاتم یهدنقج
 ۱ ۰ رولسهلوا

 یهدنسهدام تاقارخ هاب !تاحاضیا وش

 ها زمتسود هرکوص ندکدلدا هلازا یترف
 عوجر هب لصا ددص هنس هلسهدعاتسم

 : هکدادید .كدلبا

 یمهل؛سم تافارخو تالابخ وشام

 هبه رش ریس هرکوص ندک دلدیا فرطرب
 قرهلوا ندەح را ءسهاب قیاشح شلزا

 .فلاس نارا هاش .کرولم هلواناتسم وش

 حیطس وشا ییامعن حیسادبع رک ذلا

 نلیروک ویماد,نالراجرب بوردنوک هنسدزن
 رانو هر وصندک در دا مق اؤر

 عطس شهر دروص يتکجهدیا ټلالد هبهب



۷۹ 

 ندهیباسسهنهآ بویلوا نایتسرخ هسیا
 ینیدنآ و هدکمنا ارجا یر دهوا هلغملوب

 رشم یندورو كنامزرخآ ین ندیاقق دت

 تامالعو شملبا نسل ینامالع نالوا

 هل وا یآافو یدنک هدیسرب درک دم

 هناسمعن هباء ءانب ۰ شعا شلوب یفج
 كنمراتآ برع هال الد رلهودهداژر ًاباوح

 یرالوا رمشتنم هسراف دالب بوک ینهلجد

 یر دهوا یحهداروهظ ندزاخح دالب
 رخا ريغ نالوا مولعم هدندز هنهک

 طض كسراف دالب ندنفرط یتءا كنامز
 ندارسک قاطو یشدلوا كعد ینح هل وا

 النسا وا هسا یسملقس ثحر تردنوا

 ترد نوا اهد ندناساس یت ردو هننامز

 تموکح یاد سلاح كنهرساکا رفت



(۸۰) 
 هدافالاب یکجهدیا تلالد هنب راقجهلوا
 . شملبا تاف وناه ید یسیدنک

 هاره هسهولوک یه اک حوش زماسود
 وص ندکد روش یه اکح زب ۰ یدهلکید

 . هدلاح یشدلوا یاب هدنزو الاح مایا وا
 : هلروطر هن اف و سلف

 ینللوقعم هلتهج یه یک تنمالسا بس

 كنافارخ یهدلوب ون ی دهنیدرب نانلوا ادا
 ؟ ردیکد قیزاب یسملتاق
 : هک دد یخدزب ًاباوج .«یدید

E:؟زب یمزب ناناق یهروک د.تافارخ  

 شملبا داجحا یرلفل و« مالسا ینافارجوب
 رلرول وا ب,ذکتراح ود لاحرد ىدا هسلوا

 كالوقعملایرانمشد كمالساارز «یدا

 ایه هو رضاح نوا برذخت هل یرلیش یهیدب
 قيال هبیذکت هدزارب هلیوب «دلاح یراقدنلوب



)0 
 كجلىسىدا روس تىغى راش نا
 قرەلوا رنک و هشداشاب هنس زو یا
 ه هراسو هنشدنلود ترابع ندمحشو و

 رلنالوالواندمالما ینافارخ نالوا راد

 كنارسک قاط قحا . ردرلشملبا داحا

 نارا ندنو و یسلروک رلاّورو يعاد
 ج طسو ىتەجا|سم ەر انھاك ر ەكر وا كنهاش

 .وصخ یسارو باوح هد وب وا ندنف رط

 یشر یقجهلوا لمس هنافارخ هدنرلص

 ۰ ردقو یتراغم هدهحشرات یک ینیدقلو
 ندناربا رلنامز یفیدازاب ریس بتک كل
 شمال دبا عقو عاق ایکزونه كلیسوبحم
 یراتا هش كکديسوحم هل الاح « یدا
 ناتهحندنارا هله ! ایردلکد ردان هدناړا

 هس راف رط ناتسدنهوناتسج وب سرف لها



)۱۸۲( 
 تسم هدرلاروا الح 4یدبا رشملنا

 یرلجر كقاط وش .رلردیبحاص همیسج

 حرطس رلنویو كلروک رابژرو قملقم
 لب ایرل هلثسم قوا لیوأتورمسآ ندنف رط
 یرلوا هلال هتت رلباتک رک درم

 ضارتعا همالسا اد  یتدا رلهسلزا
 نانو هدقمروط بونارا رلهلسو نوجا

 تعراتم افك تیذکت سرف نما

 رانامزوا هکزکسیاءوشود «یدیاراررتسوک"
 قر و 3ن دم یک رلیموز یخو رابنارا

 تافرو یرلهم دق بم ؟ نولوا تو

 یندهیهاللسا بک « یدب| راو یرلهیندم
 شمشرا هنسهعلاطم رظن كرلنا هدنفو رم

 ندرلنآی اعا كب هبمالسا نفوس كلبا یتحو

 واخ ای هدننایمران دیاماللسا لوق



۱۸۳ 
 یراخرات یدنک هدرس بتک هلع ءان

 ىدا راهسروک رايش هدنفالخ كننایوتحم
 چیه هدنما یرلتنا تعراسم هنیذکت
 . یدا قو مامر

 تو هد مالا س كزعاوج وش

 هس زمتسود رار هلقلوا سیم یتاصاو

 كنهروك ذم تافارخ + یدمهلوا عناق

 كعد مس 2 ندمالسا رات ہدلاح سه

 ندزمرطهلکمرتسوک رارصاهدنمآرینج هلوا
 ۰ هک یدل- د

 ماللسا هو دم تاقا مت

 هاو وصندمالسا ردص یدا هسل وا ی راک

 .یدبایللروک یلاثما یخد هدهبمالسا ران |
 "هلهح هدنسدام یدنک مالسا هک ویلاح

 واهو نالوا لوادتپ هدندز ناټسر تب



(۱۸۵) 
 هکر دشمامهدباعنم یللاقتنا كنافارخ عب

 بل تلوسمر چیه هزب یالوطندنو
 هسلا هدندز رلتلم تسر تب . نعهدنا

 هکدنلورلبا یرغو-ط ههعدق راصعا

 رکت دوكیافارخ  یهدسروتص تاک

 یهدلویوب هل زا « رولیروک ییدلبا
 یهدنقح برامدس یاو مها كناعوقو

 اغ وتس وکحت هدن راف رطنم |

 بشل نب ابس ندرایرمح نالوا روهشم
 رب هدهروهشم ٌهدلب نلبند برأم كلم مان
 هدرلاروایرالوا ارز ۰ یدنا شعاب دس

 بیرخم ینارطا راك هعوقو رللیس ملظع
 هنک وا رال تسون یخو انس هدیدیا ناردنا

 فارطا مه بوبایدس رب ناتمو مسج تیغ
 هد مهو شمراروف ندشناژ كا يدالب



۸( 

 هدنعارز یرلوص نانالبوط هدننورد دا

 هدسوتاریز ۰ یدبآ شلون یاو قم اللوق
 بوحآ كلود چوا كسک و ندنرب رب

 ینیدلوا جاتحهبوصقاخ هد بو راروما
 قرهحا درب رر یرلکلد لوک م ناز

 هدنتمدخ یساتساو اورا كراالرت یوص

 هڪ ید شما نیما یلو قعاللوف

 رادمکح مان اش نم دومع هرا ین نامو

 نه هلغلوا یهام هدتناهک ةسض مولع
 فشکی غج هلوا مدهنم كىرأم دس هدنامز

 بودا داععا ردووا هنفشک ود مه . یدلبا

 مات هندنک هکیدربو تها هد راهحردوا

 ردق هنطو كرت هلیسهفاک كلاق نالوا

 قارع یماطرب ندرانو . یداوا روبم

 رشتنم هنباج ماشو زاحح یرلقاط رو



(A 
 زارب مقاولاف . رلیدلاق رلیدشلرب قرهلوا

 نافوط یفارطا بولیقیب برام دسهرکوص
 ییلاهاقوح كب لرهدنا المتسا راوص یک

 نادا هتشبا . یداروک ییدتسا كاله

 ماوقانالوا كلاس هرلند یربغ كنه راهم
 یسهسجع وا يهدلو وب تاتناهک هی

 ناتو . ردشملبا لافشا یحشراوت فدا

 هدید زر مدق رصمو فلد هدندزن مدق

 ؟ردیلکد هبوب ید یبهنهک یرلدبعم سات

 .زوج ینهوکود موسردوغ كریک ردنکسا
 هرات تقیقح كتناهک یشدیسهلْثسم یسم
 ؟ ردن لدرللا-:4 نالوا شلا یتروص

 یقتات هلا فا-فختتسا رظن یرلنو رات

 تیهاو تیدجر یرلنو یتحو ییدما
 هدکملباتیاورو طیضو دبق هاب هصوصخت



(AV 

 هدنساخلا صەروأ وش هدلاح شدنلوب

 كربلا یتات هلیسهقنال تیمها كزس یرلنوب

 زکیقلت هبا فافختسا یراقدلوا قبال

 ۰ رولبروک بارفتسا نااش

 ی در ری زئاحاصا وش

 تدوع هددص هن ندنکیدلبهدیا عانقا

 قعهباوا عناق ۳۳ هیدلکمزال قعلوا

 هکنوح هیدبا قو یشرب یدح هدراهحرد

 فرح فرح ارایش زمکیدلبا ها

 یراع هیلکلاب ندنافارخو یرلذوا حج

 بورلوا بولطم ید هجزب یرالو

 هزه و محنم كرانامز وا هسا زم ولطم

 كلا ید ووهطهدنناس یازابرحسو

 یتهجوب كبشيا هکردنرابع ندنتیدوجوم
 بولوا عقاوو حیحت یخد هدنرظن غم رات



6۱۸/۸ 

 - روک یفاک نوجا مزب هسیا عوقو تح وب
 والثوب نوح رانامز وا مه . ردهدکل

 هکرولس هلوا لباق لصنداعشسا یالالدتسا

 كنه وامس مارجا ضعب هلس هدرلنامز وب

 كمون بابرا یالوط ندنلوفاو عولط
 بولبروکیراقدنل و هدنالالدتسا ولردولرد

 ءاوضاو هح مولع راونا . ردهدقمر وط

 هاش: ر ظنوا رکف كسکره همردب نون

 دكرصع هدنامروش یلدلوا شملیا ریوتو
 ل رللأفتمو منم نالوا كعد یسهنهک

 ورکو یر
 نده مىس تانوک راسو لاش رحف

 هداش.یافروق ضد رلانعم یرافدراقبح

 یرلکدزوشود هشالت لر مدیا 1 یالد

 ۔ارختسا ینامزوا كنهشاص هنهک هدلاح



(۱۸43 
 یرلم ءو تسمه كةل ینامزوا هنب هنئاح

 راو ؟ نوسلوا بجوم یجمآ ندهن
 ماطر شمشود ندرابتعا رظن موبلا
 راکفاو راظنا یرلطوقسوب هکردرلملع
 هحم رابدنک بولوا رصحنم هنبابرا هرونم
 یتیمهاقلوا لعرب لافتشالاهبام الاح هسیا
 کوب یخد هجایوروا « ردراشماما لئاز
 ۰ ردهدقلزاب رلپاتک هم وب ندیکی راد

 هدزکیدلبا نایب هزمتسود ی رلاروب
 ردشلدیا لح هدنسهجرد یوزل ییهلئسم
 دارا یسهش كزهارضحتسم یلتلاب هد

 هل روطو لاح یغندلوا رظتنم هزمکلکعا
 : هک ادد هشدا ناس

 هلهاح برع كند روهط ج

 هز یغیدلوا ظتنمو رشتسم هدندزت



۱۲ 
 ۳ رب همق و كحهدیا تابا

 ۳۲۳۰ یدلوا ترابع هدندنسهسم

 اروا كروس راد

 .یدلوابس زکماف هنجما كشيا ینسهلئسم

 | اهدندنآ نوجا تابثا یزعولطم 6 ویلاح
 هدیسر ڭى! . رد راوهشرات لئاسم م4

 هکر دزکمولعم هل .ردیسهرقف نزلا وذ فیس

 ۱۳ ۱ کیا مدل رم یسهفطق ن

 یک كره یرخا رحم یلود شبح
 هدرزوازاحبح نداروا یتحوشعا الت ا

 هدلاح ییدشود هنسادوس كاءرون یخد

 ةعقو » ودرا ییدتنا قوس هترزوا هک

 هرزوا یشدلوا روهشمهدحش را هد « لف

 «یدیا شلوا وج هڼبا هیناحبس ءزجعمر
  رایشدح ردقهنس شم هلهجوو یالونه



۱۹۱2 
 ند ع یاما هس هرک وصندقدلاق هدنلا

 یاول تحت یابیرع لئاسف نزلاوذ فیس
 شمروس یراشدح كرەدىا عج هدنشسانز

 ادرتسینیدق لالقتماكبرعو شمراقیچ
 ندهد تدالو همقوو . یدیا شمالا

 ارز «یدنا شلک هعوقو هح هرکوط زار

 ةد انا هک تدالو ماع یمهعق و لف

 وشا كن ملاوذ فیس ه ردشلو عوقو

 ندنف رطره كناتسبرع هنیرزوا یتیقفوم

 جرو بفرد کنش ناف
 ريفا نوجا تیدوسبعو صولخ نيمأتو
 راشهالشاب هکمتک هنتموکح رقم كقبس

 ردف نوا کش یخد ندم ۰ یدیا

 نژلاود فستموکح رقم اسؤر ناربتعم

 هللا لوسسر کیدا راشمتک هاعنص نالوا



40( 

 بلطلادص یدج كنیراترضح زعدنقا
 یاصا م یدیا هدنشا كعاح و ید

 ردف یا رب هدندزن فیس ملا یوم

 مارک او زآنعا نوک انوک بولاق رفاسم

 فسنوکرب ۰ ىدا راشعلوا فیطلت هلا

 قرهلوا یصوبصخ یلطلادسع نرلاوذ

 ۱۳ دو د دلو هتمرومج
 فرطهروک هنیراجارختسا نم رامحنمو
 هکردکجچ هدا روهط تاذ ر ندادطب

 هردکح هنلزود یناهج هلبتفص بدن الااح
 هدندزن دلنمرلنهاح و دلرمرمحم

 طتف بولوا یثرب کسا كب جارختساوب
 هروک هتالالدتسا نالوب عوقو ًاریخا

 شوط هالاح ی:دمش فرش تاذو

 یرازوموايبا كبا۰ ردشذلو هدکموسو



(AF) 

 رهه هداتروص کو تار هوس زا

 .رددح ادلورب دما یمسا . ردراو توس

 هسگ رب چیه ردف هب یدم RE كن | 5

 حد ی دا ردیشماعا مسوت

 یلردرو معرت یاد عا فوناو اعا

 باطخ لصف یرازوس كنا . ردکح هاب دا

 . ردقج هلوا باوص نبع یرامکحو

 یاش كلنا ركنملانع یجد فور لاب صا

 یصوصخ اکس ینوب یتس .ردقجهللو
 تاذوب هک بلطلادبع یا مرایوس قرهلوا
 هرس هيلع هاو ندلبعامسا یب فیرش
 ىدا شد « ردکح هلکن د زکناادباخ

 مالسلاو تولصلاهبلع ًاتاذ بلعلادیع
 یر ندنراتدالو كسرات رضح زعدنتا

 قوج كب یالوط ندسفراوخ نلیروک
۷ 



CB 
 ق تم ناهتقد 00

 توس هجدشا یرازوسو ندنزتلا
 راذت-ا هرزوا قاوا هعفد كلنا یه دج

 . یدشراق هرورس ینربح قرهلوا شملبا

 زککدیدوا | <e ىلع هاتشداب یا » : و

 قلوا د م نالوا مدفح دارا دنزرف

 تشز لوا هنس ید ندنون هکروماک مزال

 عقاولاف . ردشلوا دوسش دهم شم

 لاخر ردق الا مراب هدنسهزا یرازوموا

 رب چه هناشنرب لزوک ردقواکردراو

 ندنوک ینلدغوط . ردشمانروک هدهسمنک

 هدهاشم ید قراوخ قوحر یر

 ريخ هدسنقح یدنک لاوحاوت 4 روش وا

 «یدد « ردق دصم یاحارخسازککدرو

 .وس « یدناف یشر هارو زمتسود

 ۳ 0 ۲ ۳ ۳ نا ی ات



 ی کم
)140( 

 شما قس یخد لوا ندنو یش ییدلب

 2 ندا هليو به هلهج و هل

eeنت ندرار < ..یتتجن ایم هت  

 هسلوا كحهلدک هو رلبا اهدزار . یدا

 ندنفح هلا یر وص هدناعمو هر اک هلئم

 زکلا .لدمتیا قمراو ردق هب یداووا

 كنس ەر واح و تاقالام نربل اود و بلط!ادع

 یا هحور ییدنلو نده رات قیاقح

 : هک دل ات تاشا هلبا تاحاضرا

 دل رهم یلاع لفط و نزمااوذ فس سس

 هب مکح هیلطاادبع یس هبا و ظفح

 تد نامز AOC روا هصوت و

 هداس یراوس مهسلوا كجهشت هسوعدو
 .هللج تمدخ هللا مهبرکسع وف لیمکد



DD 
 یاما راسو شعد « مدنا رات | ناج هنس

 یانمنوا كناباظعو اباده کیدرو هبکم
 یراشادقرا رکید . ردشهر و هبلطلادبع
 .مدنسهرا نّرااوذ, تس هلا بلطلادبع

 ندهضوصخ هحاعم وش نابابا راذک

 راقم رادمکح هلتهجح یراقدلوا رادربخ

 جی نوت هش رابدنک یلط)ادع ملا

 ۱۳ اا نت نزا :یسرابذتک
 یرلااج قرەبمەالک | یتمکح یهدنسما
 ۱۳ ا نزلا وذ ىف یولبقص
 باطلادبع هدهسلا راشعاب یخد رلەو

 ریش هداز ندرلهطع ندرلهده سکعلاب

 و قرهلوا نۆل هنسهلثسم راشتشاو
 هلراب رع هکردشهلیوس هلس رعش هلترخحفم
 هلا ا یقانمو تاعوقو یهدلو و

= 



۱۹۷3( 

 . دعا عياض الصا كلرەديا طی و طفح

 . زدروهشمو مولعم یراک
 ۔ه اک نرمااوذ تفيد ونشا زمتسود

 .هدیایتات هلبا مان لوبقرب یهربط یخو یس
 ی یح هی اکححیماعس هدن راظن فل اب نم

 ولو نوشلوا دناع همالسا من ولو يخدوب

 صوصخ هبهیباص .بارعا نکلا لس
 دودسم ,ندنافارخ : هدلاح یه نو وا

 هدنسال ام هد را شرب طقف ,بواوا

 هعاع-ار هج هلل وش نوح ینیدلوا لخاد

 كنسهباکح حیاعس نکل ء یدازوک نایاش

 فیس وبشا هلتبسن هنافارخ یفیدلوا یتیم
 نه هلقع اهد زار كنسهاکح نرلاوذ

 . یدمروط ورک هدندف |رتغایتب دلوا

 نالوا نه كلا هەن تدالو اعفاو -



(14۸) 
 ني كا يخد ههعدسق تافارخ رتاشب
 فامز تثس قررا همدم نانس بولوا

 هدیدنرآ یرلنوق هدر اشب هکدلبا برقن
 لهارهنایلیا لغو هلرتاقیقدن هډ ریس
 .ینمارو هلع هان . رازولوا فقاو تقد
 یسهیاکح نزبلاوذ تیسو نامتناهزمسود
 ل وقعم هدانز اهد ندنیسهاک- ح طس

 کج هدعءاسن سق یک ینیدلوا لونقمو

 هدندنسهاکح نزیلاوذ فیس ید یسه
 .هللو لوقمو لوقعم هدابز قوحكي اهد

 : هک لدد هرکص ندک دلانا ینغج

 هتشاب یدب زوتوا هلالوسر بانج
 هنس وا هتنراهبنس تعا یی هدقدلوا لاب

 رلادن ماطر هنسیدنک ندبناغ.هدقدلاق

 یخدیرایدنک یتوبن رئاشب هدنزرط كلک



(A4) 

 رتاشبهدورلیا والث م: یراقدالشان هراشتسا
 لیس هدنرلمدسق هرنارصنو هلا ریما

 ادءام ندهلهاح بص هلهح و ینح هنل وا

 هد یرلراشیتسا و جا رختسا كن اراصن و دوهم
 اتداع رەنا دننأتو دیک ۳ یتنرکی دکب

 باح یعولطو تدوع هلرادوسرک مش رب
 راظتنارپ یک یراظتنا كرامجنم نابلیا

 نوا رظتتم ید روهلن سکه ها
 ینهیخشرا ةمهم تقیقحوب ,یدیا شمالشاب
 هرزوا قماملاق لح ههابنشا هنوکرب چیه

 تشک نالوا .ق قسحهردراو هقفح هب

 هکر دیسلننم یم هبطخ كن هدعانس نب سق

 .هجرد كىك ینسهبتیم توت برعل ان
 داآ هدعاس نب سف « ردشلا ترهش هدبرل

 قوج كب .یدبا یماسژرا سير كلئابق



(٠۰) 
 هلتغالب و تحاعف قوج كيو شلوا رمعم

 ردنادرب شلو ترهش ٠ رابوار ضعب
 شا لوف یاران ند ك.ملایوم

 تاقیقدن.مزب هکر اوريو ربسخ هدینیدنلوب

 لک د ققح یتجو كشبا ا هج نمهنازحاع

 ین دنلوب دقتعم هب یراب دتیحوت هدهسلا

 لک وص ندا طقف-م ردبللب ندنرازوس

 لوا ندلوق یبیدحم ند: كدابا لئاسق

 شملیا لوتبق :ییاراصن نید" قلءرآ رب
 هلوبق زبخنون هکروبلیریو ربخ یراقدلوا
 یریاس تغالب دلرابیعهوونوروک نرق
 ؟.اب مدناشمزیو یخ ینظاکعلاقوس نالوا

 زوتههزیدنفا لا لو تنو نهر وک هتناوزب
 لوازآ كب"ندنمالشاب هغلوا لزا یو

 لزا یحو كلبا هروک هشاور رکدو



(۳ 
 یادوي شا وا علمةنق قادرا ی .هدبولوا

 ظاکع هدعاتس نب سف نوکر هدورص

 هدشاسنم بزع یافاب كزهدیک هنیرپانب
 یدلواتک ار هدءهرصیرلکدابا هرعاشمو

 هدنرزوا هودو شما ندهود لنز

 هنیلب هبطخرب هدلاح یفیدنلود شمروطوا
 تدوج موج ص مرتع داتسا هکر د ملی ادارب |

 هصالخ ییهروک ذم بام .یراترضیح اشاب

 :ردشعا هجرت هلوش هلهجو
 ی کی هلکد «زکلک ! ساتیا.»

 اف ناوا «رولوا«نااغا « زکلا تزبع»

 راغاب روس هرولوا قج هلوا ۰ رولوب»

 كن رلانا «دافوطرلقوجوچ زت راتوا »

 یسیه هرکوص رات واط یر, كنبلاباب »
 يدرآ كباعوفو . ردسک. بولوا و »



(۰۷ 
 .ردپایلوی مر ناه 17 ۳

 هدک وک ۱ یکیدبا تفد ! رکتوط قالوف »

 . راوراش قح هلاتربع هدر هراوربخ »

 یزو لوک ناولا شراقرب یزوبرپ د
 رازکد .رروب رازدان .ناوطرب كسکوب »
 ایجیع + زلک نديك زلاق نلک « رروط »
 يهدبولوا دونشخ هدر یرافدراو »

 هدبولغار هداروا هسفو ؟ رارولاف »

 كهللا مردبا نی ؟رلروبلاطیم بومی وا د
 ۔ دنل و یدمش هک ردراو ندر هدندنع »

 كهللاو ۰ ردولکوس اهد ندند زکغی »

 كب یسک هکردراو یری خر رب كج هلک »

 هنتسوا زکشاب یسکلوک « یدلوا نیش د

 6ک | که هسمنک لوا ولطم هن ۰ یدک د»

 تیادمه کا يحد وا هدیودا ناجا »



۳۰ 
 ناصع 6۱ مک هتشدب لوا یاو ! هلبا و

 ىرلار مت نوسآ وا رافزاب !هنلبا تفلاحو و

 یق ۱ تعاجیاههرتمانع ها تلفغ و
 ندشاطورهناشاک ن نم یف ؟دادحاو الآ و

 صد نق ؟دوعو داع نایب رلهاخ و

 كز سن و. هنموقهدبولوارورغءهنغاراو »
 ةا نؤوتعرف ناد ¢ مزکبر لوس كا و

 نکنز اسهد هلتسن هزس زلنا ؟ دورع و

 یلکد نوزفا ندزس هجر دقو ت وفو »
 «یدنوک واهدنمکد یرلن آ روب ؟رلیدبا »
 هلسب یرلکیک + یدتعاطیدسازوت و
 بولیقس یرلوا .یدلغا-ط بولور وج »

 یدمش یرادر و یرلر « یدلاقتصرا و

 یک رانا نیناص هروییریدنلنش نلکپوک د
 | كيمتک هلو كرانا ۱ كتبنا تلفغ »



(4) 
 بانج قحا قاب م ردباف شره ه
 « ردقو یرظن و كىرش ردر هکر دقح ,

 نتمامعولط ۰ ردوا قحا قحهباط »

 هدرلنک بولک ل وا » ردشمامروغوطو و
 مولوا۰ ردقوح ىش قحهلا ترع هزب و

 اما فاز أرب اهلپچهوک, كسخانیا و

 لوچوک وب ۰ ردفوب یرب قجهقبج »
 ورک ندنبک ۰ رویدک بوس په و
 نالوا هبهماع هکمدنشا مزج ۰ روی »
 « ردقج هل وا هداکب

 كويب كپ :یتطنو نمتسود كيلوناف
 ید خرصت نخ ۰ ید هلک.د هما

 نبا سف تیمهاوب رکم هلهجو. ییدایا
 . قهدنقح  یعلوا , یارصن . كنهدعانس

 یشان ندنسفلوب هدکما حیجرت یاور



(oj 

 خد وا هدنراکوص كتاعن اما « نسا

 دحوم عفاواف هدعاسنب سق هک یدالکا
 یارصن ارز .رداکد یارصن هد سیا
 یانی كتنارصن هسلک مزال یسلوا
 ىل ندا نالک مزال قوا یساصا
 توس وتوا نابابا لکشت یمه م اقا
 مزال یا ثحم اقلطم ندسدقلاحورو
 یربظن وكرش ۰ ردر » هسیاسق بواک
 « ردشمادزوغوطو شمامعوط . ردقو
 فلا هیاکلاب هنساسا تیلتتوب .هلبرازوس
 یهدنقح یتینارصن كسف اذ .ردشم هل وس
 زکلا بورتسوک فیعض هزب یاور
 حیجرت یاور یهدنقح یلدحوم

 ! ردیگد رازوسوب هتشیا یخد نریدتا
 سق هکردوش یتهج یلتاط هلا كشبا



(۳۰۰ 
 یک روت هدنرزوا هود لب رفت واهدعاس ن

 ارات ثكسرازوس هدلاح یتیدلوار, ر

 هدنرزوا یدنک هداز ندهلحو لوا الا

 ییدلبا دارا ییهطخوب قرهلوا ناام

 بولاطههریحو تہ یمهلمح هلرلتدیشیاو
 مر هلع هللاییص دم نامز یدناق

 رضاح هداروا یحد یرلن رضح زید قا

 هلاع یش رشت كتهدعاسن سف . یدا

 هداروا تام تلاسر تاد دیبا رنش دن

 مکیدید هتشا و هبلوا یربخ ندفیدلو

 زر لصا رولس مت هد ۰۱ زدو تاذ

 هلاع ییدما تاذ هلا مرکتو معن

 هدنسهطخ اما. یدیا رابا نالعاو ارا

 یفلدارآ روک هدرلر ٌهلهحو ییداروک

 یاب یدنک هتشبا كتداعسو تع یاه



)۲۰۷( 

 هک افسا او ندنسهلو زادناهاس هدنرزوا

 ۰ یدبا لکد رادربخ

 "لولودارهنمک تقو قوسخ ندهزآ

 هنمصراص یزاحح قافا ید ر وه

 ۔اسؤرلا سان ركادارآ لئاف نامز ینیدالءاب

 لوق یتءارصن یربندنامزر و نالوا یس

 تح صخش ما دوراح نانو شہلا

 اسرار هلبق راتانلوب هدنسهرادا
 شر داک هب یوم ر و فح نار هلفارشاو

 هلا لوسر « رلیدلوا فرمشم هللا مااساو

 نب سف ندرلنو یراترضح زعدشفا

 رابختسایاافو قرءر وصیربخ كن هدعاس

 باح هکءرذبا لوتام » تفو یدال

 ِتمارپ هج را ينا ءدنمابآ زور ېتح



)۰۸( 
 لایدا هلسهروم 6 هیلیا تعب قرەلوا

 بیسو رایدلاق بحعتم ندا نسحوب
 ,راپدروصندمرآ ا لوسر ترمذح یتمکحو
 یراترضح مالسلاو تالصل |هبلع نامزوا

 قوس كنهدعاس ن سقف تفونالف »

 ناباشا» :هدنرزوا هود لیزقر هدطاکملا

 « رولوا قجهلوا  رولوب اف نلوا رولوا
 . هجشدیا لاروس ینسهبطخ نایالشاب هلی رهن
 : هنع هایضر !قیدصاارکب وا ترضح

 مدیا هدطاکع نوک وا هد ن هلل لوس راب «

 هغەوقوا هد « ردهدمرطاخ به هطخوا

 لرهديا راعخت ید رابدابا هج ااشاب

 فارشا یت- ءرابدوقوا رارکت یبهطخ
 ض ەز کید كن هدعاس نسق هموفص

 يع وم يافوتم هکرلب دليا دارب | يخدینراهشا



)۰۹( 
 ندسهللاتب نیروا دج ید هدرانوب هلا
 هللاسرو تونك دمم ند هشاهین نادناخو

 ۰ شملنا ناسورک ذ ها رص ىع

 یخد ینسهباکح هدعاسن سة ودا هت شيا

 ەعفدود ەدزەكىدلبادار| هزمتسود كملوتاق

 ےل داسا اک و کوو1 «دازاهد
 ینادباب هدنقحیرلهاک > نزیلاوذ ف سو
 هطقنرب كج هديا لم هنافارخ هدنوب یک
 : اذه عم یدم هلو هل

 هسلوا هسلوا راشب ادم ه
 لصا شوخ « رولمهلوا هلمارمسا راشي

 طقف ؟ایردهبنارصن رتاشب بولطهو دوصقم
 بونلوب ندناتک لها یخد دوم هفثاتط
 اراصن هفرف مزب ین راش ك رانا صوصخاا
 ردرصحنمو صوصخ هباسعترضحالام 5



)1۰( 
 لاب ندن رافدس و شملدا ق هب د

 د ترضح كمالسا لها ندهروک ذم

 هدناراشدتسا هدا و هن هدنقح (مالبسل |«ءلع (

 مکدلیا قارع لبصا یرلکدلیب هشو
 . زدیس

 راظتا كزمتسود دز هرکی دید

 ینسهلئسم «ءللاص یاشب هقفاولاب هنساجلاو

 اش یآ هجور قرهبعازوا هدایز اهد

 : رلباداشک یثحم هنلسارسا

 1 نده را راش ۷
$ 3 

 «هنلسارسا راشل»

 ےس یراشافونص مدقم ندب و

 ینادرل وا ناس هدو رمع زمکب دلبا فصل و

 راشو نیش زمکیدیدهیخرات رتاشب لهجو
 «واپمو هسانکرتایشب یکه نابجاو هيتاروت



AD: 

 دوم هرات راش وبشا کلب ۰ راردلکد

 ماطرب هلل وا نایلیا رودص نداراصنو
 یهدنرالااقلطم یرودصالرلنا هک ردرهعقو
 شملبا راشبتسا یه دم تاع ندرلناتک

 زی هلو رک ۱۰ ردیا تلالد هش راقدل وا
 میاقوا یدیا راهسلوا شماهلوب هدزاشبتسا
 قخو یراماعا یدصت یخد ههروک ذم
 زسدقو رسما هلکلاب هدهللالوسر

 راناهکوبلاح .یدا رولکمزال یراهاروط
 ترضح كەى رات تاعوقو ناناوارک ذ

 هدنرصءیدنک یک اسا ضد راس لدم

 سکعلا تلا راحود کلھ غه

 شمال راب هامسهعشعش هحالوا زار هل ر وهظ

 لکد زملس هد یکجهدنا تمدنخ هنسلوا

 هرات تاصوصخ یقوجرب ۰ رایدیا



AY 

 هناا ینرالهج مدع هدباب وب هکردراو
 كنسدمتروهظ رانا طقف هرارولوا رادم

 ندنراموسق یت,رشبم یهدنراباتک یدنک
 عافا یهروک ذم تاعوقو هلیتربغ راکنا

 هلیب ندنراباتک یدسنک ةهجنم كردیا
 عافا كران | ىم هببسوب ۰ ردراشلرآ

 یملواهخم را "هلثسمر  تاعوقو یرلکدلدا

 بولیرآ ندنرلهاتک راشب لصا هرزوا

 .ردشک مزالقملوا عج هداهتسم ثحمم رب

 مهفو رارکت هزملضاف بحم ینو
 عاما ن دنفرط دوم هرکوص ندکدلیا

 ه هباکحو درس ارصتخم یلاوحا نلیدبا

 تحایسهدیدع رب یبیرب كرلنا « قدالشاب

 : هکلدید هرزوا قتلوا یسهرقف هدم

 هکه دنس هنس یجنت) | ك ڼه دم تدالو س



(I) 

 تایحرب زوننه هنما ترضح . یراهدلاو
 بوقناق ند هم راز هلب رلدحما دلو ,یدنا

 هننرابز كنیجرزخ راجنلانیا یدع
 توس لر دنا .ناشبذ ین م .یدد

 ههسدم۰ یدیارار یحدنعا ما یسهدلاو

 تماقا ردق یا رب هدهغبانلاراد «:رایدراو
 هدن راوج یهاکتماقاهلراحنل انا یدع. راد دابا

 «هفبانلا رب » هکیدیا راو ضوحرب عساو
 .یدیا روهشم هد « یدعرب » دوخا

 یراترضح زعدسفا تمکح رح صاوغ
 هدنررات واصلاحوا نوجا كغ رك واكمزو

 هوابصلا سسح . یدنا راررک هضوحو

 توسنوجا یرامالوا راحود کلوب
 ,یدیارونلو رار یخدنعا.ما یرلهدلاو

 نددوم ءاملع ی املعرابحا هدنرب كنوک



(5) 
 / هنیرا کیدیسیرب بو" نداروا ینک چاق ر

 : هراشالاب ییراترضح زعدنفا هللا لوسر
 هرزوا قلوا نامز رخآ ین هتشيا»

 قحوحو افلطم نانلوا راظتنا هسدورو
 - دنک هلیمام یبهنیعم ممالع . ردقح هل وا

 ما ینگیدید « رددوجومو عمتحم هدنسپ
 یک ییدریو ربخ هنسهدلاو هلرهتبشیا نمي
 عیاشیخدهدننایم مشاه ین ربخوب رخ«
 . ردشل وا

 زمتسود كيلوتاف هسرزوا هیاکحوش
 یدتسلا قعلو هدب در هب وجا ضع

 : رب هدهسلا

 هشباصراشب ۰ زکیروس رص زار بس

 تدالو هلهحو یيدلسد ید هدنسانسا

 یرتاشب كزانامز نالوا: بيرق هبهیدمم



(e) 
 ندمکحیرلنا ندنفیذلوا هداس كي هبسنلاپ
 یالوف كب نوجما كجا در كمروشود
 هکدلورلبا راهنن طقف « رولسهل و زوس

 رظن تاه هترا هیرا یخدیوق كراشپ

 رولو یب هج .د قجهلوا هتسیاش هزم دج +

 ربص هسیا ندنالک بانطا هدوهب یدمش

 زک روم

 یزکناض ارتعاهرک وصندک ربا لاصیا ردق
 یک

 یراهدعابیسم هزءاود هب هب اک هب د

 عیرد یهدعاسم وا ندزمک دلبا ساقلا

 : هک دد هلعءانب ۰ رایدعا

 اتیا كى كي هب دوم راپ خو ۳

 دادتو رک ذ هدز یرلنالوا زسرکدو

 وش زکلاب هدنناپم رانا + رکج هبا

 و 5 ۳" 

 ردو هنسهه ال هحرد یراشب هد



۳۲۹( 
 ذاا ادم یتسهاکتح « هغالارتب و

 مهم اهد زارب ندنا هرکوص ندک دلبا

 یالسا *یدابم كمارک راصنا قرهلوا
 هدرس بتک . زکحهلنا راطخا یتسهدام

 ناتشیذ رمغت هلسهحو ینیدنلوا لصف

 ترابز هنتسیه هدنرلتن» "یدام زعدنقا

 همال ساید یریاشعو لئابق نلک ههالاتس

 هنس یجشرب یللا ۰ یدیا رلردبا توعد
 توبن هس ی جنر نوا یب هنیراف رش رم
 هدلحممان هتقع هدنرلةدلوا لضاو هترلهبنس

 فداصمهدراهتسمک ضد ندننابرع جزرخ
 هخنرات رب نزجما هلاک. رادقمرب » بولوا

 درون دارا یفاکت »؟ زکسدم روت وا

 هاتتلاسر بوروتوا نایجرزخ هدنراف

 نآرقرادقمرب هنسرایدنک یخد یرلت رح



GD: 
 هدنغیاکت,یرلما لوق یمالسا قره وفا

 هدنررلتکلم رانوب رکم ۰ یدیا | شملوب
 هللا رایدورم نالوا یراوشموق .نکیا
 :رایدوهم هدانئا یردکدلبا هشقانمو هفانم

 نیروهط, نامز» كوب اغ. .ناماز نات
 مههدوا یکز مغیدلوا باتک لهازپ + ردنیه

 «ردقج هلوآفبس بای زا مه باتک :بحاص

 .هروخندجیلق هتلا یزبس هلنا عابتا کا

 راروتوقروق ,ینرایدنک هید, « رکج
 رمغمس هنس رزوآ توعد نالو عوفو هشعا

 هد دل وا ناشید تاذوب هتشزا كنامز نخ

 زب. .یدزخ رهن, یا نایلاق یرل«مش
 كرلنا هدزهلوا ناماسم لوا ندرلیدوم

 زر, هزمغجهلوا راحود هنیراماَقَا فیس

 هب د « مدیا ناتس ناح نانس همعطیرانا



(AA 

 ندب ربمشیپ ترضح فرط وال وا ناملسم

 همالسا داقتع بوت ودوا نارق هننرابدنک

 هشرزوایساروس میلعت ید یساسا كن
 ینح ۰ رایدنکب ناحو لدزا یتمالسا

 ادعامندناملسم رفن یااوش هرک وصهتسرب

 انسهد رلبرع یحرزخ رفیبا نوا رکید
 ندریمغ فرط كرەدىا مال سا لوف

 لتقو ازو تفرس كحل دبا هل رمش ههللا »

 هدلابقتساو هدلاح بولوا رتاج دالوا

 هما كعراشو ارتفاو نات هی هسمیکرت

 هدقلبالوفو هدکاجوک و قجهیعلوا نایصع
 لاثتما * یماا نامرف هدردک و هدطاشنو

 هنیرژوا یرلسفن یدنک یمالالوسر هلا
 قیجهثوا ثرغ هنسهظفاح -زاینخالا
 هعزانم ها یایراو لها هدهدامر چھو



۲۱۹( 
 قدص كرهیلبوس یتح هدلاح يه بوما
 « قجهنمناقبانتحا نادمال» مول هدناوصو "

 نددکوک و ناج ینافلکت نالوب عوقو هبد
 زهدنفا هللالوسر هدیدا رلشمتا لوق

 افو هدهعو زس رک ۱» یخد یراترمضح
 ربسمو بیصت هزس تنج زک هسا ردنا
 هدکل مشاعر هنر ندرلدو ک او رولوا

 هلال اوذ صا زکلاح رکهسا روئلو

 هساا سلاو وقع هسارتسلا ه ردض وف«

 رد هتشلا . یدبا راشعد « ردنا تب وقع

 لحانایدیا لی هد مارک راصنا هدهرش
 هک رد رلثو یرلمد فا یراقاس كهتسدم

 شلوا لزان هعرک تابآ هدننقح رلثو

 رلهفګ هدرلباتک یراتانو تفادصو

 | کردیا تابثا یخدلاحوش هردشمریداوط



(Y۰) 
 عقاولاف نودا هیدمش تشپ رایدوم
 هدرد اش وب ءدناراشهتساندن راباتک یدنک

 هسرزوا كلا هللا هیجرزخ "رشه نابرع
 ۰ ردراشعا هج اہم

 هیاکسح هوا هیدوم راشب وبشا

 كيلوناق یک هیلباص راشب زعکیدلبا
 هللا تافارخ هلهجحو یربعآ كزمتسود

 ندهیشرات قیاقح فرص بول وا طواخم
 یرادوب زمتسود لضاف هلتهح یراودل وا

 لاطباو در طقف یاتلاب هلبس«قال تیمها

 هش ندنکیدنکوت یتاماسو ربص ین ربع

 لا تار ات |هدنساطعا هدر هبوجا

 توکضاهد. زار هدهتسدا شهرتسوک

 نالوب عوفو ندزفرط نوا ینوکسو
 ندنفیدم هلوا نکعیعخد كمامعا لوبق یساقلا



(۲۳۱ 
 ۰ ردشمامهدیا میرد ینسهدعاسم

 راشب ندزفرط هن رزوا كنو

 قلوا یسر ندنرمهم كا كتههدوم

 هنع یاعت هللایضر مالس نب هللادبع هرزوا

 لویق هدنروص هل یمالتسا كسرلت مضح

 هکر د شمل واه اکح یسهمه+ه رقف یرافدروم

 راد اکو هدن سه تک هفرش نیس

 هحور لاح او هصالخ كيالصف نالبر و

 : دن آ

 كنيرايدومب هنیدم مالل نب هللادبع
 ین "هل كس, بولوا ندنساملع ءا

 همال سا اهیلعو انس یلع فاسو ترضح

 عاقنف و , یسدنک و هلغاوا طوضصم ردو

 رکاب هنفاوب ندبدوبٌةعظع هلیق نایند
 ردق ید نابرعلانیب لک د دوسهبلانی



(YY) 
 .یدیا ندنابرا رابتعاو رادتفاو تذحو
 كلبا هدمق وم ماب هقع نک هدنراوج هکم
 هبهنیدم مارک واتس نا لو یمالسا

 هلل لوس ترضح نامز یرکدلبا تدوء
 یترلکدلبا مالسا لوقو ی رلتاقالم ها
 هنر نهم اهدنسهانسم هل لوتشر یاو

 بو ناف یک ییدلبا العا یرلتلرتمو
 یفلدنلو قذحم یرلتاشو زوف یخد ةدام

 هدینهنندم "ییاها رتاسدرهیلبوس کوب کوش
 یجنکبا هک ی دیا رارویلبا توعد: همالسا
 كمارک راصنا رفن ییانوا ندکی ی »هنس

 لصن یهللالوسرنامرف هلبا لوق یعالسا

 شمالخاب هفلوب عوبش ید یراکدلبا دهعت
 هلراصنا ههنس ندهنس هرکوص ندناو

 هللادبعیغیدلوا شمتک هدیادیازت یرادقم



E 

 و

6) 
 ید:ا . یدا شعلوت هکر ماللس نی

 هب دمت تب هدهرونم هند م هلتروصوت
 یشدلوا نا عو دوم عماسم زادناهلولو

 یان الادیس تشع ماللس ن هللادبع هدءهرص

 نشملبا راشبتسا ندهبتارو تتک اذ
  نامز كناببالامتاح اعقاو هلبیح قلوا
 هدهسیا شما مکح یتکیدلیا لولح تشعل
 یعشاهل ادم وشا ف مش تاذ نال وا كج هلک

 يهدن رلبلاع صخش كما مکح ی دل وا

 زونه هلببسح قتلوا طونم هکمروک یغنالع
 تمص رابتخا بومهلوس یر چه
 زفدنفا لا لوسر.یدما هدکملبا توکسو
 قزلاق رازب ندهکم ةرفک یرات ریضح

 نوک یراقدروس ترحه ههرونم هندم

 نشم فرش «یراصنالاتوا یبا هناخ



(ré 
 زوله یل هدنراقدلوا تماقاو لوزن

 قجهریدایب قبزوك كنەسمېكى توق كمالسا
 هلادیعهدنامزر یشدلوا شمالو ینهجرد

 تفد یرضح لوا بولک هباروا ماللسی

 هلیداربا لاؤ جاقرب وهنیاصم هلبا ناعماو
 قداهش ةکرابم هک ہرکوص ندکدلیا هبرجت
 اب قم نان نا
 هدنقح ینابج هلوا مک نامز رخا ی ارز

 یئالع ییدلبا راشبتسا ندهبناروت بتک
 ىج . ردشلو هلبماع هدادخ بیبح

 دوش اط هللالوسراب » : ماللسنب هلادبع

 رابحا ۰ ردرامدا زابهلیح یلرکف نجكي
 هدهسیارلرولس یرک هفرش تاب یساملعو
 ندنراموق نوجا یرلهوند تعفنم یدنک

 ندمشدل وا يملعا رانا ن + رارالداص



(fre) 
 ناملسمهدكنس هلمح اعقاواعاسا هعالسا ما

 یهدعالسا 2 ەد ەسىل | رواک مزال یعلوا

 نوجما طافسا ندن رظن كموف یخد یتا

 ردراکرد یرلکحهدا ماف هناهرت ولرد ۰

 هرلنا هدزکنالفاص هدررب ین هللع ءان

 هدع لر هديا لاوس ندعاش ندلاح الوا

 نالعاهدیمالسا هروکهاوج یرلکجءرو
 توعد همالسا یرایدنک هلا خیلبتو

 هللالوسر « یدیا شد « زکیرودیب
 ۔اص ہرر یعالس نا یراترضح زع دنفا

 هلوسءد یدوم ناریتعمو رابحا بو الف

 لاژس ین رادافتعا یهدنقح مالس نا
 لضفا لمهلسح تاذ وا و : هدک دیبا

 | ندزمرااب ید یماای ۰ ردیملعاو
 تاذ هنیرزوا يراد « یدیا لیضناو

۸ 



۲۲۰ 
 هللادنعهسرا هلن وا و: یهانلاسر تربضح

 تالالدتسا یبدتسانده رشتارون ماا نا

 شل قیدصت یوم نیوزوا تاراشبتساو
 لاّوسو و شعد ‹؟ کسری ده هسار ول وا

 اما ناتج "نا كردن اراز ی راد وچ
 السا مقاولاف رك | » : بولا هلا یتیم
 ررش ه ردلهحا یلعوالهحا ها شلوا
 .رابدنآ شفر و یاوح « ردررش لعوا

 قنج ندرب کیدنلزک مالتس ناهدلاحو
 العالادعب لب ادب زاوا یتداهشهلکلره رو

 ه زکسلط هناعایخدزرسلشارسا ین یاد

 رخ ام برادر ور نیش نمایم! ریز
 «ردقوب هی هنغن دل وا فر رشتاد و نامز

 تضغ نلک هنابلغ لرابدوم هدهسبا نشمي د

 قرهلوا عنام هلو كقح یرلتدحو



9 6 
 هڪ هنهلع یر رج مالتس ن ادع 1

 هردراشمتک ت ولدة هلاک رارلمانشد

 هراّوص ندکدروس ی هح هباکحوب

2 

 هلهجووب كمالس نب هللا دنع هتشيا ےک

 كرابدوہ رانامزوا یشادنآ لوق یمالسا

 هدنا راتشدتنا ماط ر اقلاعم ندناروت

 هقفح هرم هدناصنا رظن ین راقدنالو

  ردن د هاو نهار قحهردراو

 هدانز ك یهاکحوب و هدزمکیدد

 زمتسۆد نانو هدکم هلکبد هلقل رس رت ص

 : هدها لوا

 یک «ندنازوتمالسن هللا دعابحع 2

 ؟ ردشعلوب هدناراشدتسا

 : ندزب دارت الا یلاوس



۳۷۲۳۸ 
 , رکجهدا لیفت هدنس .هرص هبنار و رباشب دورا ینا س
 _ولوک انفاف هرکوص ندقدلا یاو>
 ب قرهبالشاب کم

 تاوان مالس نر هلادبع ابجع 7
 یمهنسرز واتالالدتسسا یيدبا ندنارو
 درع نرضح هو ردشلوا ناماسم
 ییزنحشاب یللاود ندنحبلق (مالساهیلع )
 ؟ یوا قمراتروق

 لوا کیدا شملبا داربا یلاؤس
 لاّوسو لبافقم هربخ زمهدل وا شمر, و
 شملبا راتم ,دیزب_هلکمشود اان كب
 : کدىدەلىا اوا . یدیا

 قتحتالو ی دنالب لرایوردا رک | ت
  یزوسو_ قرهلمیاف هرابش یرلکد ر,ویزاب



(O TS 
 زفات هققح هنبا وساد اتا و ال

 یهدلوب وب ةت رات تاقفدو تاتو

 بجوم نوجا یاحا ةن كناضارتعآ

 .رداتابثا هلقلنالوت ی راقج هلوا تااحعف
 نا هکمدیا شمر و ربخ ید لوا هزم

 .راترضح زعدنفا هللا لوسریماللسا كمالم

 هعوق و یقاتم ات رج ه هنده ند كمك

 تعامج هکزکسزمر ویا رطخت . یدباشا
 یرلکدلبا ترحه هبهندم نداکم هبمالس

 ههفس تردقو هنرح توق ےک | نامز

 بویمقبج چھن د کمی دبا رلهسل وا كلاب

 رار ول هرب د راب هدنرانط ویدنک ین راب دن

 یهدنرادورو كلا ههشدم مه ید



۳۰ 
 كمالسا یخد هدنامزو رک ۱ .ردشلوا

 كمالس نا ىدا هاو یرارادفا

 . كرهبعا لوبف السا هنیرزوا ییلکت

 .یرایدوم ندک بوقجهلا موتش عاونا

 . راودیارویجم همالسا لوبق هلیافیس ربجا
 كج هیمهردتنا لوق یعالسا دوخاو
 هسلا زملوا چیه هدهدنروص یرافدلوا

 م یدا زلرولا ماقتنا هللاهدیدش لباقم

 لوبق كمالس نب هنادبع هظحالموب زکلا
 هناسنا یتصلاخو توفص یهدنمالسا

 باتک زئدشا هللا لوسر اعقاو ۰ ردفاک

 هدهلبا چاق یک یراقدلوا ثوعم هلا

 هدورلبا کنوج ۰ ردراشلوا ثوعمم
 تالبصف زمکحهرو هک

 هلهج وینج هلوا تبان ًابعطق هلبا تاحاضیاو



۱ ۲۳( 
 هلهجوو یخدهدلیحم او تاروت یرلر دن 1
 ا فس دلو را ۱ ؛ ردشلروس رشت

 شماعا جورخ هدننروص یزاغ ربمغییرب

 یرلفدلوا رشم ربمغی یدا رلهسلوا /

 تروص ینجیلق قجنا «یدبا رونلوا مکح
 .راقلوم نیکضمب كنابوروا یرللامهتسا

 نظ یخد هقلخو یرلکدتیا نط كيو
 كءوشوداربز ۰ ردلکد یکیراکدریدتا

 هنشاب كب هدنرو-هط نم هک رولک مزال 1

 كج هلړبهرتسوک هیفبس تردقرب نکیا مدارب
 هیفیس تردق یناه لوا ندنا یودرا
 یراچیاق نایکچ كليا ؟ردراشمتا ادا
 ناملسم هلیسوفروق چسلف راناملسم نکچ
 ناملسم هلساتمطا تنکحوقح هد بژرلوا

 یناشطاوب یندهرکوص ندنا هسیاراشلوا



(rr) 
 قلعت هلام لصن كملسهدا لصاح زىسخىلق

 نلیهل ردتبا لوبف هلیا چږلق ؟ رولمهناوا
 رولوا فرطر یوق كحلقوا مکحرب

 هکولاح ۰ رو لک مزال قلوا لئاز زلوا
 یناحا كشسراترضح زعدنفا هلالوسر .

 عیطمو بح هدرلهجرد هل هنیرایدنا
 یاعت هلااشنا یرلقدلوا داقنمو نمومو

 كرهلرو-؟ نامز ییدلک یسهرصو یر

 یوف هجردو كناعا « ردقج هلبشاش
 هل یتحم هدر هحردو كیاحاو كتماو

 كناسع ترضح ه كناسوم ترضح
 شمالروت هدنتماو باح ا كربمغببرب چیه

 وبلاح .ردقحهراو هقفح هنر یلدل وا 4

 ادم هدسک هو هدزس كنرافل وم اوروآ

 ترضح قرهلوا هنفالخ كنط یرلکدلا



(re) 
 ولع یسهب دام تکو کاوش كهللالوسر

 ییدلبا لصاح نزاو هلسهب ونعم تیم

 نامزر ییدلوا كلام ه ودرار هجوق ین"

 ندرلتدشییدلىا مازمآ!قح هروکهرب هلس

 یخدیعضاوتو لح و لمح و ربصرظن عطف ۳7
 مز یسهزاوم یدمش هک ىدا هدهجرد

 هرانالوا بولغم «هبناسف ضاما یک
 نقفانلا س رهدبایوب ۰ ررو تربح د

 تروص هترافجوازا كلولس ن یا نا

 . ردندرالانم قالراب كا لکا

 هاکح كاولسنا كرهرو یاوجو 4

 قدلوا روح هغهالکا یخد ینسهمص ۱

 :زمتسودلوا ند نهالاشاب هب ه اکحوا هدهسلا

 یرلیشب رق صوصخابویراب یعامآ یبا

 دع نییثرسا ینداردیادع ناب

 ی وج اهر



)4( 
 هفرط هواندنرم تارف هربدومنانلوا

 هدهندموکمهدلاح ین دل وا مواعم یزد

 رانا یتح هرولمهنلوو لصن رلیدوم

 .نالوایهنم هفسوب ترضح یسهلالس هدنا
 ؟ نوسنر هل وب ماللسنیا هدرب

 هسرزوایسعا داشک یتسهبحم رات ام

 مدق هنسهاکحلولس نا ینلح كن هلتسموت

 : هک هلدبد .یدلوا روح هکعا
 راه-ءفد چاق ر كلسارسا ی

 ندنرافرط رایناریاو رایلبابو رایرو آ
 ر ۰ ردزکمولعم یرافدنلا هنراسا تح

 هنس راتکلم كرابدوم ورسخک هدنسهعفد

 هدرادارو درهر و هدعاسم نوجا یدوع

 یدوم ۲۳۰۹۰ هرزوا یشدنلوا ناس

 يدق هلفوس كنپرا سران لبوروز



(rte) ۱ 
 كرابدوهب هدهسیا راشلک هنیرافرط فرش
 تارف یثاط نیکنز لاو یمسق لوس لا

 یبدمشوناند مشدس هدنف رط هاو اكا رہن

 هدنفرط بونح هد ڭغا سلبات

 رایوک بولبباب یرضوط هبارحم ناننلوب
 راشملبا نکع هلیساشت رادعم رازاصخ

 كالا رسای هم هلیادعابنزدقوب طقف:یدبا
 ندنایاب ییدتکهدبا ماود هدقلوا راحود "

 هل زا .یدیا راشمامهراتروق ییرایدنک

 هلیصالبتسا یرلفرط و كریک ردنکسا
 لکت كرل تی مک و نا

 ناک هعوقو هدنسهزا راتموکح یرذکدابا

 هتضاحاب كم وکح نلک هو تاعزانم

 یرلن و تافاستعا کی دلدا زاحود یرلددوم

 هفمالقاز وا یصضوط هونح اهد زار



E. 
: «۲۳ 

 یی «هرابخ » هتشيا کردشملبا روبح
 كنهنبدمو بونح كن بروس هله راریبخ
 قوج كيو هعلق ردقنوا هدنفرط لامش
 ندنالکذت هرزوا قلوا ترابع ندراپوک
 ۱۳ ستم یو
 كنلّوم زسنارف مان نویوور . ردشلک

 ځرات لمکم ینیدزاب سابتقالاب ندراتاروت
 رک ذ هکردشمنلق حرصت تیفکو هدسدقم
 عطلابیناربتعملا كنه دوم هرمهتسمنانل وا
 نالوایمهن دمت تسح هلوس لا ءلرلف رطوا
 راشمشل رب كرەلك هن رهش هدم یعل بر

 هبلب رلیا كب ییغوط هب وذج هدا ز ادد هد هيا

 . ردشماملاغوچرایدوم هدکم ندنرلکدم
 هنسهباکح لول س نا هرک وص ندنوب

 كلبا كرالابوروآ هکیدلک مزال ترشابم



۱ (rv) 
 یمەتچ رک امذی رب زکلاب ییهیمالسا ٌةفاط
 كن | یخد یبرلترضح زعدنفا هلا لوسرو

 یشر, چیههقشندنوب و قلوایمهدرکرس

 هنبرلهلو هدءقلتوشهرزوا قماملیاص و قمالوا

 لک د نکم یسهللدم لولس نااوش لباقم
 :هکیدلنسدند زف رط»یدمهلع اهنعتوکسم

 ندهبناروت بتک یخد لولس نا سس
 ید كنراترضح زعدسفا هلالوسر

 «یدبیا فقاو هناراشتسا نالبدبا هدنقح

 هدننایم یسهلسف جزرخ یسدنک طقف

 ندنفیدنلوب راح یتیمهار هدنسهبنم تسابر
 ندکلک اع هسیا رابا عانا هادخ لوسر

 لزنت هکلمبات  ندکلعوتمو هفلموکسحم

 هانب « یدیا رویللوب هدفوخ یجهدیا
 قناومهنادوهج طابتحاو مزح مامت هيلع



(FAD 
 هدءضاط تروبص یعل . یدلآ رارفر

 شم اناما هسراترضح زعدنفا هلا لوسر

 یسهلسفو موف هبسیا هدنقیقح كرهنروک
 هلیتاهرت هدم تلاسربذک اشاحمش اشاح

 هب هظفاحم یتسایریدنک هنيو روییدیا مست
 هلیلوسرو هلا هلتروصوب ۰ یدبا رویشبلاج
 ندهب دم تاض وبف م هارهبللا هعداخم اوت

 تمعنو لامقا هد مه ریاربهلقاوا .دنمهصح

 نکل «یدیارویلوا شمالاقمورح نده ویند
 ترسعكمالسایک یرلهو زغقدنخ و دحا
 بروس هنتما ندنابرب »هدنرلنوک تالکثمو

 ناروط بودبا دعو یراق كقارعو

 .ونفوا ؟ زکشمرویروک یا كربمغیب
 اهضراتروق تما ندیایلب وشلوا ندناح «

 یعالسا لها بولف هلبا رانایذه هدنزرط



(Y4) 

 دمنکجندکما ۳۹ یهللالوسر باقو

 امنع لات تلا یضر هبا كفا یک
 هدهک زن لثاسم .یک یسلثسم اسار عو

 صخب هلبا هلولم تاناذم عاونا ید

۰ 
دو بمهدا مد ی رانا یوادعو

 یدبا 

 كراو روا ضر یدعا
 هلهجو یرلناک

ینافق نلک تاررم هیعرش تلادع فیس
 

 لوا ندبسکره.یدیا هسلوا كنه

 كمك ینسوجنمرتم كنلونزع لواسناوب

2 
 جبه نوجما كنوب ۰ یدبارولکم زال

 یخو نلکببیمو عام
 تسها م یدبا قو

ج كب اهدندیا هجهناذ
 هدورابا هداز قو

 ؟دهجقاج كنسمک جاق رب نانو

یس نىق ۳۳ یعلدل وا شلردن وک
 ثانقاخ 

 هلییلنالوا مهم هدایزندلول بنا هده وق



)4( 
 لرللا طقف . رليدبا شمنلف لاصیئسا

 هذیحآ ندقبجا یرلتوادع نالوا همالربا

 [هاظ لول نا هدلاعیدالو توادعر

 دحوت هلک هلرهدالوش یمالسا نوسلوا

 ناعاو ندنکیدلیا داریاو ملکت یتداهشو

 هدنسهقرا قاف هدر و هدنتلا یرهاط

 هجزب یالوط ندراتئابخ ییدلبا باکترا
 اا توت ینا زس نالوا هوس
 كثخ نوجا یدک قفاوم هەبد

 ۰ یدیارولیدا لح هنیرلافج هتیرلاذا

 هنغاتب مولوا هلرهدبا برقت یسمریک تیام

 ماتخ :دیسر عبطلاب یهود لاما هجا
 . روق یزوک ترخا لوه قتراو شلوا

 كهالالوسز ترضح ندنغیدنلو شع و

 يد فطلوب كرەديا اجر ییراف مشت
 چ



(é\)} 

 برشهنشارف .یدلرویب غیرد ندننتسیدنک
 بودبامرکنامز مکیداوانب و :هدقدلروس

 هزک هف رشدوح وو یزک لود رضاح هد ملغ

 نیفکتی هللا كل هوکرب نالواشا ساعت
 ۔ دلف تاذلاب یخد یعزاغو یزکمر دتا

 همنحرلاروفغ بانج نوجا محور بورب
 «یدید 4 مردا احر یزکنروم راففتسا

 رولیروسب لود ید یساجرو كانبیخ
 هکردبضو بیجع ؟ زکسرید هل هسیا
 رافغت-اوهبوت هل |ماتقدضهدنسش هل وص وش

 ت رهلظم هنتمعن ماللسا لوق هرهدیا

 یدما راطخا کا ییاعت قح ینهادوس .

 همریدسک اهد نوجا دوصتملینتروصوب
 یاحرامصقاو . یدیا لور ناما اهد

 قرهلروسب لوق ندیهانلاسر فرط



` (E) 

 هجننلوا رجا ًامامت یراتیصوهدننافو عوقو
 كتفاسنمر هلو یتورافلارم ترضح
 تا ناب فو نلیرتسوک هنده
 هيلع هلال ص ماعاجاوخ  یدبا شملیا
 راتفانم هلوقمو رتا و : زبدقا لو

 ندیراب فرطاکب هلماعم كح هل دیا هدنقح

 ییدسا لولس نا . ردشلروس میلعا
 نوجاقلوا وفعرهظم ینالوطندراتنابخ
 كراشيىدتسلا هدهسنا شما یراتصوو

 رافغتسا نوجا یجور یدنک یمهمالا

 شمت لکدرب هکولاح ؟ ردیلکد یمهلثسم

 یرارافغتساو مەسل واكحهدىا راغنتساهرک
 یلام قح . ردواسم كماعا بودا

 یباوج « ردکج هبا وفع ینا یرلترضح
 تابآ دب و ینو اقاصتم ۰ ردراشمرو



۲:۳ 

 ندا ىح قرهلوا لزا یحد هبارف

 نامز ییدلوا یسیرب ندنیقفانم هر وص
 كراناویسم الف هللا هوس تماما كنزاع

 كش رغ ترضح تاذ هدنرزوا یر

 سا ندیناحبس قرط یسالوا معاق
 زگ دنفا هللالوسر امدعل ینم هنسلروش

 یراربف وراشماملابق تادلابیی زا كراقفانم
 ۰ ردرلشمالنوا ما هدنرزوا

 السا لوق كمالس ن هلادع

 یمهلئسم قاق كلولس نا ةلبسهلئسم
 هلزمتسود كيلوتاق توا-فت یهدنسهرا
 اھ قرهلوا بحوم یربح ادا

 كاملس هربدشلبا ضارتعا نخان هن هزمنادافا
 هدهسلا یدالابح یدشلاحقوح كب نوحا

 هم زال هب وجا هده همهم مع تاضارتعاوا



(Ye) 
 هک یدلنسد اطعالاب

 زد هیاووب زکلاب لسم یک ا س
 ا ناار ا زمکیرلیا اک
 یشان ندتیدج ناد ةف هدنرلءءهام یدبا

 لمه هتشرب هقشب ندهفبطل عونرپ انداع
 ه هدوهس تاضارتعا یهدلو وش ناسهنلوا

 تعر عمس هلاوسح ردو ه هح ردر کل

 ادعامندرانو هک وبلاح «یدیارولس هديا

 ەد تثعب ندرانارو كدوہ هفاط

 رب ررشوک یی راقدلوا شما راشدتسا
 .ردراواهډ هح ران هح تاعونو قوح

 زکلاب هکردراسش مهم ردقوا رانو مه

 هلک+ا تلالد هنعوفو كیاراشتسا ون

 هفاک ینهب دم توسقدص بولاق ید

 هم درجا ندهېشو كش بئاوش



(soj 
 تمدسخ تهج تهج هغەريدراو هتقحم

 هدیسیركنهروک ذم همهم تاعوقو ءراردب|

 : ردیسهرقف .مکشمنب مالس
 هیاکحهزمتسود ید یهمهم هرقفوب

 ررحم زاردو رود هدربس بتک هکكدلبا
 یهضالخ كنهروک ذم هسحعهعف و نالوا

 ۰ ردبتآ هج ورب

 لئاسیق مظعا مکشم ن مالس وشا

 هب هنیدم . یدیا ندریضن ېب نالوا دوم
 رک هلیعوفو فرش كنهون ترجه
 كرش لا لرکو نددومنالوا باتک لها

 ربمغم رهسمک قوجرب ندبرع نالوا
 لوا نایلاق یرل«مسش هنغیدلوا رشذسم
 . نامزیرقدالشاپ هکعا نامی هیادنالا مناخ
 ینتقد رظن يخد كمکسشم نمالس لاحوب



5( 
 شملیا برع هناعا یخد واو شا
 تژک یدنک رضن ین دوم هدهسيدیا

 .رسو تورت هجاسند تمءنوهنب راتوقو

 هنیأر كمکشم نب مالس ًارورغم هنیرل
 هجهقیل وب همالسالها زکلا بوی عابتا
 هلل لوسر تالاب هح رل رصاق لقع هل تاشام

 هسا رازدیا دصف هسراترضح زمدا

 ناشیریو هدنک ارب كنهبمالسا تعاجوب

 هدکعزوک تصرف هنرارق ینخ هلوا

 كنید فنر شرم تیام ۰ یدبا رلشملوت
 هب یدن نوا كتلاسر نسنسو ه یدبیللا
 ندنانمالسا فرط هدهنس یشدلوا لصاو

 کیا نانلوب شلدیا لتق هربقحانو اوهس
 كمريو هنیرلایلماف ینراتد كنهسمک
 قطب قالا نوجا شیاوب بوك مزال



(۲:۷ 
 دادو لدعبحاص لوا نالوا ا هلا

 ی هلرفس رابتخا یرلترضح زید قا
 رهظ كراسم هدقدلوا رفاسم هربضل

 بوئابط هراود كهناخرب ی راهرش
 یرلناخ دوم نکیارلهدقمروس تحارتسا

 وش  ردتصررفوو تصرف ماع هتشيا »
 ( مالالا هيلع ) دم ندنماط كنەناخ

 بوروشود شاطر نامهجوف هنرزوا

 - قم نوح كرو یزارف « ر ا
 بکن ب شاحج نیورم .رایدشرک هعءهرک

 هدهعردییهسوحنمتمدخ وب نیعل بلک مان
 هدنننایمران و مکشم نب مالس . یدبا شملیا

 هدم تلاسر ردق هامزوا قرهنلو

 دنلوب داوس هرابدوم هدنقح

 هحل الد لرلتارونآ » هلا رارکت یرازوس



(۲۸) 
 تادو نابلوا همش هلغیدلوا ریمغس قح

 قح ۰ ردشون زکهسروق داسفه هدنهبلع

 کا ندنامسا یزکداسف یرلتضح یلامت

 رر چیه هنسیدنک کوج . ررو ربخ
 قجهلواقفوم هدنروما بویمشا را ررض
 شد« ردقح هل وط ناهحهلسناضوف كياو

 "هلاوحهزوسیرغوطوب هارلیدوم . ىدا
 مقاول! .اقوب یرلکحهدنا راتعا مس

 تالاصل | هبلعماب الاد سهل انیما لبرج رابخا

 قرهلوارادربخ ندتناخو زعدنامالسلاو

 ردن وطیلوبهنیدم بوقلاق ندنرپ ناه
 ترورضر,باجا ینزج كینانلوب هدنتیعم
 کف نودا دعا نوا هرم
 E 0 مقود هدر ل

 د ي

 ينراددنلو هدنرع تدوع ههنديم



(4A) 
 | هردرلشلوا ورب یخد رانا هل رامالک

 مالسه رک وصندنتد وع كرع دقا هلال وسور

 هدنسهرایرادوم ین ی هلا میشمن

 هارللدوپم كرهملوربا هرظاتمو هثحاسم

 رشم هلا هرتاروت بتک هترزوا یراکنا

 ناشل اعتاذ و اقلطم نامز رخا ین نالوا

 ها 2 ندا رط مکشم ن مالس یتیدلوا

 هسلا هلوا » : نلیدوم هلتسلدنا اعدا

 هارب قح ه اود اة ام ۱ د
 قرهلواتبات هدنسهحش ناحتماوهثحاسوا

 روضحو رليديد « مهرونک ناعا زمىھ

 یرابدنک » بوردنوک رابخابا ههانتلاسر

 هر ناعمر هلا رشزوتوا ندبات یاملع
 مدا زوتوا ندنماملع یخدزب ۰ رلنوسلک

 ,نوسلشپریک ه هبنید هنحایم ,ممدیا لاسرا



(.۲ 
 نفهلجهسیارولوا تباث یراتوبنقدصرک |
 در فیلکت و ۰ رایدید « لءدیا نامعا

 رادو هدهسا یدنلوالوفهدیهانتلاسر

 ندنفرطمح » هلالیدعت یییلکت قرهباح

 قوس مدآ ج وا زکلا هب هنحام نادم

 لوس یخد فاکتوب .ردد « نوسال وا

 هلبا تاذ جوا ندبات ا زکلاب قرهنلوا

 یهانتلاسرنوبامه فی رشت هلحمنانل وا نیل

 ندقرط دوم مفاولاق . یدلو عوقو
 هب هرظانمو هثحابم كرهاک مدا چوا یخد

 مزام رادو ماع هدهسلا یدنلوا عورش

 ه5 یسب رافیدومرهدءرص یراق دلوا تو مو
 فرشمهلبا مالسا فرش امدقم یشادنرق

 چوا ناو هدیربمغس تبعم یردلوا

 هلا شالت لاک ۰ یدیا یر ندیاجا



)۲9۱( 
 یمارم راادومو » : هن شادنرق بولک

 هلتعح ندهقرآ ردلکد مالسالوبقو هثحابم
 ه رد رلک > هدیادصق هر ادخ لوسر بواک

 تاعوقوو هلیسعد « رارویاکهتسشپا یتح
 هللا لوسر هلبسعا قیدصت ۍربخوپ ید
 كره هتراناوبح ناه یاحاو زعدنفا

 یرلیدنک ندنراهناناخ دصق 2 ا

 هد هک وصندن و مقاولا ی + ردرلشمراتروف

 قيال ندیهانیتلاسر فرط ربضن ی “ليف
 . رد راشمروک ییهلم اعم یراقدلوا

 ندقدنالک ۱ هزمتسود یهاکسح وش
 و و

 یت راهتشیا ؟ ارو روس تفو تب

 هل رلیدو مرلنامزوا .یدلوب ین هج ردهنعنع
 هدناراثتسا اقلطم ندهیتاروت بتک



(Yer) 
 شدقا تاذو كنامرخآ ی قرهللو

 نکدرح زار هلقمالاق یرههشهنشیدلوا

 یالوطندنرلد و رند عفانمو ند راضغو
 زا رصاودانع هدکناعا ملست ی به. دم توبن

 هققحو رتاوت هبترم هتشبا یراکدرتوک
 . یدراو

 دز زمتسود لصاف نامز زمکی طد

 هقشت تكحهداناناو درس هدن ما یعدم

 : بویمهلوت ناهرب
 ( مالسلاهنلع )دم ترضح رک |

 هلون هددوم دزن ییرشدم هللا تارون
 تعفو ض ونک یدنا هسل وا ققص

 ناما م اقلطم بوسیمهلوا عام هبویند

 ۰ یدارولکمزال یرللوا

 هسااز «یدلم هد



(er) 
 هدهسااییغتسمن د اوج زکرزوسو بس

 نیمو یتح + ردة لاف زسباوجهنب
 .ردتیدیا لک هلتسموب یخد لقتسم
 هدعاسم ۰ ردشماک اکو هرص زونه طو

 ءرتف ییارب ندزءتارضحتسم هدزکدویب
 : مدیا دارا ادو 1

 داربایخدینسهاک-یتیربخم هلج را هد
 : ردنا هحس و 7 یجد یسهصالخ هک دارا

 تاغ نددوم یاماغ.ید تادو
 لک ء یدبا میارب نکن تاق د ها
 د ومدلسرف و كلام كركو هلم رنک كنملع
 هلال وسر۰ ىدا یحاصذوه یبیهدنرزوا
 یهدهنارو e1 كن رات رضح . زگر دفا
 هنر دل وا ریمغس قح :رررونک تا
 هنع دق نايا و ند هدەسلا شمال اف یسهمیش



(wos) 
 كرلندبا مااسا لوق یک ینیدلوا شہشلا

 نایدای  a E RTEهدقملوا

 ندتیچآ ندنکیدروک یخو ینراقدنلوب
 یدنا رویمهدنا مالتسا .لونق هنا ۰

 هلزءدننا هلال وسر .هددحا هونغ تاچ

 نالوا هتنارح فلاح هسرلهسش و صا

 هدمالتتسا فرط هلیسهلیس . هلرازادنارمت
 هدکدلروک یرانآ قلناشیرب .هیلاغلادعب
 یرادقمر و قفاسنم یرادنقبر قیر

 .یدلکهقح هلنعاحر نالوا دوې لصا

 ندناباتسحنانلوا ارجا نکیاهدهسدم رکم

 ربمغح قحو ینج هل وا كنجهددحا نوک وب

 قوا بولقم نامزرخآ لوسر نالوا
 ناز هب هند تادتأت ندس ولغمو هدهسبا

 . قيس : هدرلشما جارختسا یکحهلک



(۲۰۵) 
 یتادصناهرب دلوص كنامزرخا ی هتشبآ 9

 قیدصت هدنروصو یتوبن + ردهبراموش
 هنرزوا تنواعم اک ۱ مرا وصندقدنل وا

 نوکون » لرلیدوپو شعد « رولوا ضرف
 هشارب چیه . رد نوک یبلریا هعج
 هد « ؟ زمدک ل صن هنهراحم ۰ زیبهشییاب
 كلا و یخد هضارتعا یرلکدلدا د رس

 هردشمابا خسن  یمسر تبسمو ی رش
 ناد هنرزوا كنو ەد شىم رۋ اوج

 هدب واک هننادنم كنج .شها شلک هدخا

 ی نرونک یتیدلوا بولفم كرلناملسم
 ثالدموح هلن ا ناحهرب هدوهس ثالمارسا

 هققح هبنم نوتبسب یراکهیمهدیا

 قیربخم ترضح یخد هرکودص ندقدراو "
 هاتدامش هک ككرهلک ههللالویسر روضح



)9۹( 
 0 6 ا تدا صم . نایز نر
 مکجەدىا " ةنواعم هزسنوكوب هللا لوس راب »

 3 .مهدنمنع كماع ود غاص هدهبراحم

 هللا هردکزس مامنوتب مهسیا رولوا دیهش

 هدنقح ملام هسیاردبا نامرف لصن هرس

 ههرا حو یدید « زکدبا هلماعم هلب وا

 ردق ههجنلوا دیهش عناولاف بوشیرک
 هدعب ۰ هنع هللایضر .یدشوک ود هناد

 لاقتناههللالوسسر یلام هحنیجوم یتبصو
 هنب دم ید یهانلاسر ترضحتاذ كلردب ا

 ۰ لیدروس قدصا الماک ییاموا هدهرونم

 بلاح هدایز ند رلکلوا هلئنسم وش هتشا

 ر كمالسا یودرا ۰ ردنساو تفدرظن

 مالسا راهطا قبر هنرزوا یمهبلغ

 ردفوب یه كشبا یدپاهساوا شا



CA: 
 كنيم نیدراونا یلامت للا ذاعم یدما زرا

pes ۱کرک هتیدلوا افطنا نیهر  
 هدنامزرب نالوب شلوا لصاح تعانق یک
 كب ةقبقح قلراکادفو کیدنا كقربخ

 ترشم هدمالسا رد ص . ردفالراب

 هسرهحرد رتاوت دوان كنه دم ۱

 شیلیا ادب تموم ادامو شمراو
 راس نهارب نابابا تای یتیدلوا

 . ردراو ازس هغلوا هل هقحال هبهبخشرا

 کدو ارز . ردکد هباخ طق 8
 . ردقوچ كب اهد ازفا تريح تاعوفو
 نایدا,هلبا هضارف ی ید یسیرب هلم زا
 ن بک نابوق هنادیم ییداهتجا هده رام
 هعالخ ین ۳ هحور هک ردنسهلتسم دسا

 : رون وا



 (ه۸)
 قدنخ هضی رق ی ءو هک ردمولعم

 یراقنتموشیرف ثكمالسا ین ین.هعفو
 یتسملصراص قرهلوا «ءفد یجنکیا هدندب

 ۱۳ ۶ یک هنعرقو اقا
 یءدهاعم ی هدنص وصخ قلف رطس یر دوم

 ندم باج اىن هونغ قدنخ كرها ضع
 و 2 ر ی هرکی
 نوکرب هرکص ندنعافدنا "اسونام كنقفتم

 یدنکیا كنوکوا هنب ناه كرهبلروک هلي
 ادن رللالد هرزوا قمنلف هدرفس یزام

 تناتم .یدنا شعلوا تکرحو شاربدتا

 فرط راصح یرلکداا داععا هشاصرو

 هضیرف ی هدقدلوا روصحم ندنیدهاحم
 راشمرتسوک تمواقم نوک شب یعرگب
 یماسور هدک دلبسک یرلناوتو بات هدهسپا



(۹( 
 ىیرحن یصالخ ءهراح كرهدا عامجا

 یرایسر مان دا ن بک هد هرص یرلکدلبا

 كراون كرەديا ناس رد صالح هراح وا

 ترابع ندشدصت ینبد توبن یس رب
 یخو قرهلوا ناهرو نام یغیدسو

 هک مزدا نیم هالاصتو هاحبس قح د
 رخآ ین نالوارشبمو دوعوم هدناروت
 ناسرد هدیمسق « رده رش تاذوب نامر
 نالواد وح ومهدارواهک ردس یغ.ی.دشملیا

 هناروت صوصن یزوسو دو یاملع
 یخو ناوجر هقشرو كرهبم دنا در هلا

 تکو راکناییاسوم ترضح زب » قرەیمهلوب
 هةم غاب هيد « زیم هدیا خسف ییهحارون
 ییموم ترضح كمالسا « را:دالاشاب
 نالک مزال سل تقولا بسح زکلاوراکبا



(۳۹۰ 
 يیدعا درو خف یاروت ادعام ندرلیش

 هدناعمو هراکم هرکر شيا هدهسیاراکرد

 هدنماجا رادو ندنغیدلو ینسهجرد

 یقح هدیدیا راشمربدلا هزوک یوح
 .یدا راشمالوا یضار هنب هلوبقو مبلست

 هن اهد راهدناعم راهراکم کهدلوو

 هلمحزا ۰ ردراشلوا بنس هرللاح فح
 هک یسهلئسم لق كنسپ راف یدو مان ءامصا

 . الخ .ردسغا كيهخران میاقو "هقح

 : ردسا هجور یتدیسهص
 تباغ یسیراق یدو نلیند ءامصا

 مان یمطخ بولوا ندنبایرا ناسل تقالط
 ترجه "یدابم ۰ یدبا بوسنم هه
 ین یماماع كنيرایدوم هلسقو هدهينس
 رخاین رشمهل! تاروت دلرعدنقا ناشیذ



1 ADE 

 هلب رها فارتعا قلءرآ رب یتیدلوا نامز

 راشاوا ناملسم رلهسمک یلیخرب ندهلیق

 یدع نب ریمع یشدیسیربندرانآ هکیدیآ
 یرلءرک وص هکوبلاح .یدیا سانشقح مان
 ی قرهلوا مدا ندفارتعا و رد وهم

 قحو رلافجو رلاذا وارد ولزد هناشیذ
 كا رلازتفا زانالاب ةت ةد رام وضم

 ۔ادتها كنت دوم یملعخ ندنراقدالشا

 یراتموصخ لدب اک | دارهلک تردن هترل

 هل روصو هتشا: یدنا شمالشاب هغلانادنم

 هب هنخجهتسمتابرتفم عاوناهدهللا لوس ر قح
 ندنرلندک هورلزا لا هرات دا تاراج

 یعالسا نیدبولوا ءاماهروت نه هدیسیر"

 رلوجه عینش هڪ :یرلبدون, ندبا لوق

 هلق یتح ۰ یدیا رویشیقلاق هلیذرت هللا



)۲۹۲( 

 لوق یعالسا ناحو لدزا هدهروک ذم

 یفیدنلوب رلهسمک قوجكي اهد شما
 ازارتحاندنناسل ترش كنهن وعاموا هدلاح

 ۰ یدیا رارویمهوق هنادیم ییراتیمالسا
  یرامالسا كرك ندیرش كنامصا تام

 اقدصا ناتوط موتکم كركو ندبا راهظا

 كن هم وقصم هن وعلم هکر دلوا رازی ردقوا

 کمهتساا هدعاسم نوح یدوحو "هلازا

 "لازا كنهثىخ قلارا رب ۰ رلیدالشا

 هحل وا رداصفرش یوبن نامرف هنیدوجو
 ؛یدعنبریمع رکذ فلاس یا یارجا
 هک زکفاب هتسایغ + یدلدا هدهعرد یمطخ

 سم هراع ندا هدهعرد ینیا لکشمو

 یدنک هداح یشدلوا یعا ندزوک ییا

 رازآ كيهنوعلموا هدوبهکیدنآ هک موب



(i 

 هنغیدنلوب حورحم ردق هل ى ندنناسل

 نالوا یا یزوک بلاق ۰ ردا تلالد

 دهعت هل ةلوا رصب یزوک بلق كرمت

 ردتقم یحد هانا یلکشم ضا يبدلا

 هب یمطخ "لبق جیک رب : هک لب وش « یدایهلوا
 هک یدربک هن رداح كي امضا هحل زک نوراو

 شمرو هن نعا كنغجوج ین-همرب هن وعام
 سل سحر .یدنا هد قم ود واهدلاحیتیدلوا

 یعوحوح ۰ یدلو ییزاققرهالقوب هلا

 كجلق هدعب .یدرببآ بوراتروقندنسکوک
 هب وا هلن عضو هی رزواکبوک كس راقینج وا
 .هفرا كلی امصا یحوا كحبلف کی درب دصاب

 هبسیکرب . یدنالخیمهر بوقیچ ندنس
 هنیدم بوقیچ ندهلسییق نیزسقمروووط
 هتشیا ۰ یدلیبهدیا تدوع ًالاس هبهرونم



(f1) 

 هکر وابد الګ ا بولبرو کی ند ندهرقف و

 كج هدب لرت هنیرالاح یدنک رایدوہ
 هس رزوا تاراش سا ناید اندنارون رل هسلوا

 لوقو قیدصت بهدم توبنیرلفوجكي
 هر اکم و هدنامم قت را شاهد هسی دیا رلکج هدا

 اريج یقاخدو منردناعمندغی الوب ینسهجرد

 ۰ یدیارار وییراو ردقه راهجرد منم

 نایلیامنم اريج ندمالسا لوف یلاع
 هردف شا نسل ید یسر كدوهم هملط

 تولوا یر كنسه دوم "هلق سواهدوب
 هناماسو تورتدح ینو هام هداشناورمش نف

 هدیهانبتاسر ؛یلاع قح ندنفیدنلوب كلام
 یمهلبیق یکینیدارب نایذه كدا رز

 د د مردق هلق ی رل ال وا ماللسا دعت سم ندنقلخ

 .. سوت توادعوضغب هایمالسا فرطو



۳ 

)0( | 
 .یدیازلبا قد وشل هل ارات احان وک ا وک رال

 رشد»هلباتاروت زی دنفا ربمغتت رک ۱6ردمدب -
 رشتنمهدننایم لس ارس اى ثداوح و وهسلوا

 زل روک جایتحا هنسپ رب تبه لتفاکون هل وب
 سوا هدهننس ترحه "یداسیتح . یدا

 بک م وة  یقاطرب ندنساماعا یسهلیق
 نجما قع هدنتسراب تخ كفرشا نب

 نالا و هد وقف ص ءاماع كربلا تر وشم

 ناشیذ ی زیغیدنلو تنم همودق
 بطغر موق ص نمل هدنراکدد « ردون

 ردق هنامزواذعام ندننادیدهعاوناقرهلوا
 ناضل ههموتق یاملعندنتحاغن هتسک "

 .:یدیا شملبآ ملعق هدنراشاعم چ لی

 یارو هسرزوایراهدشارو تاراشتسا

  قرهلاقهدلبا شاعم مطقزکلاب رلنریو تح



۲۹( 

 ینکجهلیسک هدیرلشاب هرخالاب راهراجب

 ىرلكدتا هحلا هلمأتو هظحالم شیپ

 دقعرارکتهرک وصنام زر بولوامدانندشیا

 . هلزوک لوا زب » هدکدلیا تروشم نجا

 رب هدمانا رخا اعفاو . رشمامهوشود

 نایلیا ماف هیاعداو هدهسیا كاج هلک ربمغم
 ید دلرک هيد « ردلکد ريم وا دم

 2 رتسمو نامطم یهلسف دارفا لرکو

 هن رلشاعم سا هن هدیدبا راشملر هديا

 نب بکوب « یدیاراشلوا لئان ةدابز عم

 یتدش هجرد یهدنهیلع مالسا كفرشا
 هدر دن هوع هک ردلمالک | یحد ندنوش

 یرلتیولغم ناشیرپ هدنک ارپ رلکرشم
 نک ییدنک هداز ندرلکرشم هسرزوا

 شع ندد وم یاور بونسروک هدزمامو



(۹Y) ۱ 
 ناک رشد سرو رهو هب هکم هلن | ی

 هدنهلع نیملسمو هللالوسرهلبا نافسوا 1

 :یدبا شمرتسوک تربغهقعان قطار یک
 كس رات رضح زعدقا هللا لوسر هک وبلاح

 قداوح یندل واناشدد یرشمهل !تاروت

 هرکو-ندفدراو 2 هبنیح دوه لاني

 هللع ءاو شلوا رشتن ہدەدننابم رل ىع

 ندنفیدلوا شمراو هنغالوق هدكيابفسوا "

 دم ۰ زکسباتک لها رس مک یاهنایفسوب |

 یتیدلوا باتک لها یغد ( مالسلاهبلع )
 كرس یم فلنا هر وک هتاور هلرمدیا اعدا

ET 
 ۰ زدصسط كب قاشا هدر ارا هلتهح

 زکه با فیلکت قافتارب هلیوش ءزب هیلعانب
 یالوط ندزکفافتا هلرلناملسم هکلامحا



 بس

 « ردقازوط ر, شاروف هدزمهیلع مرز
 ثمره تبنما هنایفسون | نوعلمبک هد
 زفلا هلاق هدنقح زعدنفا هلالوسر نوجا

 ضرعت ناشفهزره هلبا :هنجهتسم تاریبعت
 شمامهازاق ىتنم كيا ةيو اه قر هلوا

 هزر منع ماد ینعولیه » : نانسواو

 ررک هزغد الوا هارهدیا هدجسو ناما

 هديا تيم نامزوا جلا هز نکهمیا
 ر چیه, ړدق هامزوا هد « ززولم

 هراجنص یراقدلوا شما ا هدحس كندو

 هنیمأت ینایفسوبا كرمدیا هدجس نوما :وا
 هل رلتارون ردم ترضح .یدشملبا تربغ

 رشتنم ردقوا رانامز وا یئداوح ی رشم

 تومن اقلطم كنالوا باتک لماو سلوا

 هنموزل یرلملابا ناعما هد تلاسرو



۲۹۰( 
 شملیا تعانق ردقوایغد برع ناکرشم

 هنیززوا یاد كوصوب كمك هک یدیا
 ترضح كرەمەلك تعاق هافسوا یخد

 ییدلوا شم هلبا تاروت هرایدو-م دمت

 قیدصت اقلطم كرد دوم توبن كلا هدلاح
 نک رشم كسک نکیآ روك مزال یرلما
 یدصقم هتشیرب هتلاهدنسهمهزاقافتا هليا

 ..نهوف رب یما زب ! سک یا » : هدردرأو

 رازاو روتراو ناسنک لضا هسلارس

 فشک به یجهلکو شمع ۰ زکسرامدآ
 نوسلاق هدزمنیام نمزوس ۰ زکسروییدبا
 یزد مزب هکزکیریو ربخ ارس اکب زکلک
 یلاوس « ؟ یمد دل در هسفو ردب غوط

 ؛؟نند و : ندشقرط کو شما دارا
 هروک | هدزکرو تالصفت اکب هدنقح



۷( 
 نایهرد ینیلکت « مدیا اوعد لصف
 مرح لعاز »و : نافسوا هدفدنل وا

 هجاحح ناک هتراز یهالاتب ۰ زەك
 ۰ زرهکج رلثابض كرەديا مذ رهود
 هلص بودا دازآ رلهلوک هروک هنهوزل

 فاوط امعاد ٠ ردراو زعاءعر همر

 ا هد زرولو هدمارطاتس
 یدوبنالوالقتنمنددادجاو اب هسیادم
 مطقو تغارف ندفاوط یمللاتیو كرت
 هسدر ثداح ادع ام زد دلا تراسح همر

 ریقح ینهرادویعم دق هلتوعد یسک ره

 زارب نوعلم بمک . یدیا شد « رویا
 دل مس » هرکوص ندقفدنشاط تو وود

 هساده هداز اهد ندشد لدم زکسد

 یلف نیمطن كنايفسوبا هید « ردبیرف



۱ ۲۷( 
 بیذکت یراباستک ی هدناا یدنک نوجا
 هردشمالاق ورک ندننءام باکت را هدنسهحرد

 لزا ید هب منا رق تانا, راد کو یتح

 هنعنع رانامزوا كتیفىك هدوب هک ردشلوا

 تلالد هشیدقح هراشتنا نادیم هلسهمزال

 داسو ردقو هدنقح مالسا تاچ . رابا

 بک نالو ندنس هعنش توادعو

 كلرو یتلیام یازج یخد كنوعلم

 رداصفرش يلا نایرخ,اضق نامرف نوحا
 بولوا یمهداز هرمشمه كموقص هدقدلوا

 نب دم نانلوب شملیا مالسا لوبق هوا
 تان رفروسكمزف م نومه !هملسم
 هدهعرد یمدخو هلئا وا یسع نالوا

 تبارف هدنرهرا ارز . یدبا راشملا

 راهبمک هە هدنسهلیق سوا ریارب هلغیلوب



(VY) 
 درج نکیآ مضاحو دعتسم هماللسا لوق

 ندیرمدنو رهف هسلب ثكموقیم نمل

 یراکدمهدیا ماللسا راهطا قرهفروق

 هل قاوا ندهلیقوا ید یرایدنک

 . یدنا مولتعم هنیراپدنک هدایز نده
 قرهلا اهد روالد چاقرب هتیرلناب رانوب
 قرهباروط هلا رسادن یلقلهتسوا تباغو

 بور داوا هدنروصر هل وا یوق نولعم

 ناتلیا نانا هرلنآ و كنلوسرو هل

 لمکم ردقوا یماقتنا هو دزاناملسم
 اتو هراس وش کر دراما

 ار رانا نودشم ینرادرخآ و

 زهکیدلبا هاکح یبراضب هدازو مزب
 یرافوح كیاهد كيهحرا تاعوفو

 بواوا روطسم هدرب- بتک تالصفم



)۲۷( 
 تمکح رظن هرکص ندنسهملاطم رنو
 هدراندا هظحالمو لمأت هلآ داقتنا رکفو

 .نیلاسر روهظ "یدابم کزملاق همش الصا
 ينرشم هللا تاروت كشرابدنک هدیه

 رايد _یسهلئسم یراقدلوا نامز رخآ
  .ردشلو یسهجردهمیظع "هلواور هدنش

 لوق یههفاو راشي یوچر ند رادد و

 ماست ەد تون تقبقح كرەدىا

 یرلکدلد یتةمقحنوا یخد ی وتو

 یکفو هلیرابجا هنونند دصاقم درج هدلاح
 یرلبدنک قح نون هدنامم تربغوءر اکم
 ي هدنرللاح ادعام ندنرلکدغا لوق

 مکتحرب ندن رلکدیدنک هلببسح :كلءهداس
 فيزا اناسا یخ ینا داجا نایمهراقبح
 با حالسو عامطاو قیوشت ًادقنو ريةحتو



(V4) 
 یلاظم هدنرحرد بهرو ددې ید

 تعانق هدهلکوو یرافدریدلآ هزوک
 هفتس لس هسرزوا مالسا لها كرهمهدیا

 شيا هلباقلاب قترا نوجا یراقدراو ردق
 هسقو . ردشک مزال قوا هلاوح هحلبق
 هطغومو تک هنلسس كکبر | دگاب و

 نسحا هلرانا و . تبا توعد هلبا هنسح
 و راما هح هدنزرط « لىق هلداحم هلهجو
 » زکلا نس » و « ردقو هارک | هدند

 ا ا نیک دم رکنوج تمار کد

  EPIهساا ردنا رفک و یلوت مک یھ

 هررا  iردا بادع هلا رک | بادع «

 ا وا نلنامرف ی هدنزرط

 قو رم اساسا ادغن زلوسر ۱۳
 بولوا رومأم هاا هللا ناسل ینیوخنو



e Aer 2 ف 

)۲۷۵( 

 ندف رطر هلو كرافک یاسورد ر ,ع هتشآ "

 ندق دو لدن رانا دع را

 . هحرد و هنسلا رم دی و رهف یییاعا ۱

 ینالوصط ندنراناغطو دادتساچ هدنس

 هکردراشاوا فیس قحتسم هققح و 4کح
 هدنتح رلمدا هلوقموا ید نوکو

 ندوب كنهيندم نیناوقو هبناسنا تایسح
 ۰ ردقوت یمکحر هقش

 كخحتراوب و مس یرافل + اوروآ طقف

 فااو زونه هنقاقحو قیافد هڪ

 جالق ید یدنک دم » هلاهج یراقدلوا

 شلکاب شلک اب هید « یدلبا عضو هلبتوق
 تاقیقدنو تاعت هک رارونلو هدرامکح

 حرحصت كراطخ و هدنسهبادس هن رات

 ینیدلوا بیرق كب ید ینامز یراعلوا



«۳۷ 
 ۱۱ ا نده فاطلا

 كزەتسود كيلوق ییافسوب یدعا
 امقاو هدقدنلوا عضو هفاصنا هاکرظن
 رثا هدنسهحرد بوصتو قیدصت هلمام

 : هدهسلا شم رتسوک فأ من أ

 قمال6 | طقف .لكد ضارتعا مدايم سس

 دی ترضح هک مرویروص نوا
 هدراهجردوب هلرلتاروت ( مالسلاهلع )
 یراتونو تااسر هداح یئادلوا رشدم

 لوق ًاعوط نوجا ندنفرط ںایدوہ
 هروهطهمظع تالکشم ردقوب هدشمالدا

0 
 لاو-و هک یدیا شہلا دارا یللاو

 هلتهح ینیدنلو شهلوادارب اید لواندن وب

 : اباوج کوب .یدیا كم درا رکی سکه فد وب

۱ 



 گیم
 هراکم یثلا كدوہ یاسور ب

 یرللوا شمر دراو هس ەخ رو هدناعهو "

 دابو هدەسيا فاش باوج ەركلاۇ-وب
 نمهسانک هبوجا یفاک هعاقا یزبس ید

 هنارصن راشب یران | .طقف. . ,ردراو
  هلوا قفارم اهر كما دارا ه.دنسو رص

 نسبی ىو نیت
 ردق هبهحالک یسءهرص هداروا ن.دفیدنلوت

 « زردیا اجر یزکمرویب ریخت يتوب
 راش نده رات راشب ناهو دید

 دادند ترا یو

 تی رشم دلرابدوم هدمالسا ردص ارز

 هوب یراکدلبا لاغت شا هلبسهلسم هدم

 علاقو بول وا تمم هليا هح رات تاعوقو

 ید هدناشلا مظع نارق هدنقج هروک ذم



(۲۷۸ 

 هروس هل زاو دوجوم راتبا قوج كب
  لقر ۷۸و ۷۷و ٣۷و ۷۵ كنءهرش

 عمجتسمییهمزال تاحگرست هدیابوب یراتبآ
 نوجما دصقم م رشت اهدناق رب هدرلهسا

 هننیروبح تعجام یخد هبهسینارف تاب
 . كدمشود

 هک ندهمحشرات راش چب

 (هنارصت راش ز

 لوا یخد هدنسهلئسم هبنارصن راشب
 کارم اراطخ او رارکنهزمتسود كىل وتاقلواد

 راشب تام ولهم زمکج هدب | عج هدنتلا همان رسوب

 ندلمحا كناراصت هکلب بولوا ندهلبجا
 هللالوسر هنرزوا تاراشتسا ی راکدتا

 یرتکدللوس هدنراقح یرلترضح زمدا

 ضد راد هرامکح یرلکدر وو هرازوس



(۷۹) 

 لاوحا4 ردراش تراىع نده رات لاوحا

 هقبقطا یف یعوقفو كنهرات هروک ذم
 هنعوقو راشنسا ندراباسنک یدنرالا

 كراش مقاولایفهدهروک ذم بتکیندواو

 یهدلوو یدعا . رابا تلالد هدوجو

 رب رانالوا زاكي یتیمها شب ندناعوسقو
 یاخدا ههروام وش یقرهلبفار هفرط

 كرلنا هسیا رولوا قجهللا رانا روک قيال

 یسهدام یربمغس بانجدمر درد یسجترب
 ۰ رونلوا دع

 هدنسهتس یشدب كيهنس تدالو

 فیس ریما هدنع تل اد هک یدیا

  همقو یسمتک هت رفظم كیربتكنرلاوذ

 زرئدشا هللا لور هحهرک وص زار ندنس

 ضراع دمر هنرازوک كرام كرات مضج



)۸( 
 یسهدناف ها شادیا هلاعم ردفهب قرهلوا

 هیاطلادنعراتسود ضدهخنلبروک ینیدلوا
 ەدە اخت داع 1۷ نزا هندم هلا کم

 ر هر هنسل شا زوک یو زاستماقا

 هلن راب هیصوت یی دنلوب یوزنمرب اشخیافش
 وا هتناحور ضایما بتيط وا تلطلادنع

 رورش نالوا هيما بارعا بولف زاسافش
 هنسهلاخ اونا كملایعوم "یوزنم یناساک
 روك ذم یوزر« .یدبا شهروتوک ردنف

 هل | ناعما مجرب یهالالوسر ترضح

 ندلیعایسا ٣ ترضخ ۰ یدالشاب هبهتیاعم
 لاقتنا همشاه ین نادناخ لسن دق التن

 تیان بولوا فورعم برعلانب یبدلیا
 ید ین دل وا شملق زا رق هد هب دم هملاع هح

 روت نالوا شمامهلاق روتسم ندتقدرظن



(A0 8 
 تلح ید رظن كسورتم رر ذم نابل ا

 ینیسن ویسا كهللا لور ترضح .یدلیا
 ر e قرهالشا ندقمروص
 نهرب هرک وص ندکدلیا قاطنتسا هلزوک
 ندنرادوحر دوجو كرابم كهللالوسر
 هل روص وو یدلیا اجر یغز زار

 ناه هجشروکیتوبن *هلیلج تمالع نیفتلا انی
 هتسهاخلسغ یهدفرط ر كنهاخاوزآ

 ینیدلو| باتک مدربهدنلا لاستغالادعب بوشوق ۱
 هل راسهج و هاکوهانک ءاک یدلک رارکت هدلاح ۱
 ر .هبلطلادبع هدنسهعفد هو قرهفاب هه وم

 کوک یر » تیاهن قرهروص رایش ,قوچ
 كس راد رضح یلاعتو هاجس قح ناناراب

 اسال ماخ هک مردبآ نام هنن و رج تمظع

 دوعوم هدهب واجد بک نت هرز وا قاوا



(AY) 

 ءردناونعلرزب "یصوبناشیذریمغب نالوا
 تارشا قوحر هدلونو ًاتاذ . یدید

 نددباف لوا بلطلادبع ناتو شمتشيا
 ناحتما یدباع هجشدیشبا یزوسو ید
 داریارللاّو- ضم ندنفرط یدنک نوجا
 یهماتک ماکحا هللایعوم داع هلتسعا

 ا فا ااو لی
 » مرلکدید 4 تحاح هن هناللبصو

 یاعل یدنک كهرش تاذو هسنا حح

 قلوا یلحاع یاود درد یهدنرزوک

 هدزکب روسهلزکلا یدنک زم. هرولک مزال

 نهد كرام باط)ادعو یدید « ەق

 هننرازوکبولا باسل رادقمرب ندیربمغیب
 ییاعت هب افشا هدوداقس هدعن كر هرو س ۱

 یدنک همات تیفاع لامل ایف هنرازوک «



(YA) 

 ییدلبا قبس یرک ذ یخد هوا
 هب وسوم تازحعم زمتسودكدلوت اف هلهجو

 ندم قربان هوف لب يکسجو
 ندنغید لوب هدننرع قعوط جراخ

 .هدنا لوف هد چه یه ونطصم تازحعم

 هک دی د هليا ناسرد یکح هم

 راداویازجعم هرس نمدوصعم بس

 . لوقو قیدصآ یهزجعم و هدنایم
 نددمردرد زکلاب ۰ ردلکد كمردشا

 عوقو هدباع ناروط هدهنامدابع ییالوط

 هاطلاد,«ینهلحا رتاشهددعجاصم نالو

 قور لحاد هد فرش ریس یی
 ندراک دن یو نمدوصقم هلیسلوا هبخرات

 ۰ دن رابع

 هل هداس یهدهقو وش زمتسوداعفاو



۱ ( ۲۸۵ 

 دوخاو كملت هدا در یت د كنون ارظطل

 ضمب هل إتزیغ كملبا راغضتسسا ینهکخ
 : زا هدهسلا یدلیوس اهدا رازوس

aنوجا هلام هزکیراهدر و  

 یزوسیخد لوا . زمهروک موزا هلاحعتسا

 نالوا برق بدم تدالو ؟ اید

 برف هوش بولوا هداس اهد راهعقو

 هلع ات ۰ راثرآ یتسها كعناقو هکدلبا

 یسبیغا زوکوش ز < هبنارصت راشد

 كزس یدیا هسنلو تراع ندنسهلسم

 - هلوا یالوف كم تهواقمو هاب اقم نوجا

 لسلسا هراستاعوفو هدتسدیا رول

 یر امنیت یکی رد
 ندنکیدلبا اد تیدج هکدنک یخد
 هنسهحرد رتاون یا علاقو لتساستو



{Ao} 3 
 نالکمهدند رنالوطندنوو,دقمزدراو | 1

 لئاسم هل وت هنلع ءانب ۾ ردهدکلک هلوصح ١
 نافذاتنو ؛تانضرادت ەت لزوا هاش

 هعق و ینکیا هد ل هديا رظن عطف ندهدوهس
 بهار اربحت هدوا هک څهدنا ل قتناهب هرات
 . ردسهروهشم هاش

 نوب « یانو رکا یز 3
 تباحا هزم و عدوا ید یسیدنک . دلا
 هر هناکجح یتسهلتسم اريح هدعا . یدرتسوک
 "دلم رد-ف ه سه هک لدتا ناسا
 ندنخاسم. روهشم ةداز كب هروک ذم
 یک ینتشم ندرارکت تفلک قرهلوا

 نان وسازا 1, مه زا هدهسلا روسر ۱

N0 رزرو هس  

 رتانم نالوا یهاکتمافا ثناربح



(YAD 
 . هک ی دباهدنراوج هب رق مان ارصت بيرق هماش

 كب نوجا یتراحم ماش كيرعلا رب هبرقوب
 مھ كناتسبرع بولوا ءاکرازاب رب مهم
 ؟دماش یارص راناب راک نالک ند رط

 ,ندمأشو راراب وف هناد.م بوزوح ی رالام

 رد ااطعاو ذخا هللا راحت نديك هاروا

 هرکوص ندننافو كيلطلادبع ۰ یدیا
 شملبا هدهعردقراطن هزعدنفا هلنالوسر

 یارب یخد بلاطوا یسهجومع نانو
 تع نع هماش بوزود ناب راکرب تراحم

Si 

 ر هداتا ینجهقنچ هلرب نوجا
 کلر هلیسهجوم ۰ یدلک نزحر
 دز ۰ یدالشاب هباحر نوجا كمتک

 ف هعلدو هدنب وسع ندم بلاطوا

 لسدحا ترضح تاد نالوا یهاجو
۳ 



۱ 

 ما. یدرون وک دکلرب هدفا هژرهممدا

(ay) 
 ذر یساحر جديا لا یننح هل زکلا

 یرتسانم كیاربح هال رفت هماش یارصل

 هجزب . رایدللا لوزت ندنغلدلوا ی
 هل زتسود كما واق هدلاع یا دا واندن ا زحعم

 قراوخ ض» يیدمهتسبا قعاف هد

 بلج یتقد ر كبار "بهار تاداع
 تفاضر هنقلخ هنقلخ ناب راک لاحرد ۰ ىدا 1

 زکلا هتفاض هدصا "یداب كرەبليا سر

 یدنع داعس "یص لوا نودتک رگوت ۱

 ۰ یدبا را شهار هدنناب لاماو هعتما
 هاوحوکیتسوا لصا یفاض یدنفا بهار

 هلاوحاقیقحت كفرش تاذ كويب یمهبتو
 باج هدا ندنیدباب نوجا قلوا رادم



۸( 
 كمك و هقفدت ینسهعمال ةبصان كرهردتا

 هنامز ویو یتیدلوا هل یمسا بولوا یمه

 ۰ یدشربک هقیقح ینکیدوب لصن ردق

 فرطرب زارب كتداعس صب یخد اربح

 هنتسیدنک كنیون كرابم رهظ رب دیا
 الا راب ۰ یدنلوب هدنساجر یسارتسوک

 هدفطل لکشرب یک کب تا یهدنتماسج

 1/1 هدنسهره> هروک یوم نه نالوا

 یاعهقراب تشاشو نانمطا ممالع ماط

 یساماعاراصن و دوم لاحو هقرءهلوا ادس

 هک ردقوب ماهش چیه ۾ ردفورعم هدننابم

 ۰ ردضرش تاذو نامز رخا ناشیذ ین

 ًاطق مدضرش للحلا یراغ رمشتو تس
 . هنیرابدنک ندنف رطاراصن ندنفیدلوا حرصم

 . هدناروت اعفاو « مهل دیا ثاربا قلانفرب



۱ 

 ی

(A) 
 هده سلا رشم یخد هدنارول اعفاو

 یرلت یضح زه دنا هللاح ور یسع شید وهم 1

 درهیعا لود هدیهناروت راشد دغ

 ماسبق .هبهبضمان لاوسحا نالوا مولعم

 یک هسلا راک دی زدراکعا یرلکحهدبا

 هداروب یرزکشبا نوشضتک ودق هماش

 تدوع هزکنطو ناه كرهروت كرهروک

 هدماشرانامزوا اعقاو  یدند « زکسرادا
 - راقدلوا ییدوف هد مه قوج مه رادو

 كنقلخ یتعمو كدااطونا .زاطخ او لدن

 ندقمراو ردقهماش لرد بلج یتفدرظن
 بوتاسص هدارصب یرللام هلرافل فرص
 . شدن اتدوع هرهروت ی راشا

 یسلاسها نابراکرب هجوق هلتتسمود
۳ 



۱ ۰7 
 نذنغآ هدعن بولک هعوقو هدنسههجاوم
 هننایم هیدمحا هفرش ريس هلبا لاقتنا هزغآ

 زمتسود كيلوتافندننیدنلوب شلوا لخاد
 قو یناکما كملسهدبا در یو نوجا

 ۱ اوروا ینهیحشرات 4 ءقوو Es یدبا

 رب سوکعمو شلکاب + ردشهناط یخد
 كب تیسوکعموا هدهسیا شمناط هدنروص

 یتح ۰ رولمهللوا ح.حصتو در هلقلبالوف

 ید زمتسود یهروک دم تبسوکصم

 1 هک ۍديا شم دم ید اشملبا نایمرد

 كب رف یسهرف اربح تیوا تب

 كنار قجحنا . ردشمرک هدهنیراباتک

 هلو هدنقح ( مالیلا هیلع ) دمخ ترضح
 یخد یتمکج یهدنسمهلبوس زوسر
 كياسبع دالبم تاقالسموب ۰ ردیلملم



AD 

  ۳شلک هعوقو هدنراتباس یرمهع
 ایدی  ناه كيهمنارصت كلاس راذامزوا

  ۱نوش نوت دنحو تهذم هدف رطيه

 هندثت كلم تسلاغ نادم قرهللوا وغآ

 راهعفادم كرىس اذه ع . یدبا منت .

 مان سویرآ زککیدلیا ثح ید هدزکی
 راساباب نالوا یرادفرطو یلالخا كبهار
 دوا بهذم هدارو هداروش هدننام

 هظفاسح هنهدهیفخ و هیصوصخ تروصرب
 رکذ ید اربح بهار . یدیا هدقعلوا

 هلو هدندیحوت بهذم سورا نانلوا
 كهریدشا رشا هدنرلث رط ناتسبرع ینا
 ملعت (مالسلاهیلع) هد ترمذح هل بیلما
 هلریعوب هتشااو شمش ود هنر مع كملنا

 ۰ ردشگهعوقو یافالم ماش یارصل



 ساق ورود ول

 زب یبرازوسو كنمرطاام اعقاو
 ی < رد زمر وک هدنراراتک كنرف یخد

 ۳۲ ۰ ردزمشمال رضاح هلس یراب اوج

 ثیلوتاف یرلباوجوا نالوا صربضحتسم
 ۱ هک ادب دل مدیا اطعا یخد هزمتسود

 نامزيبدلک هعوقوهروک ذم تاقالم س

 نوا رونه یرلنرضح زعدنفا نهریمغر
 كيابحالا4هطور یتح . رایدا هدنشاب کیا

 هروک هنکیدلبادیق بولا ندربس ةعدق بتک
 ییاو هنس کیا نوا مام ندنرلف رش رم

 7 ۰ یدبا شم نوک نواو یا
 بهذم كلاكعلت اتسرخ هل والا موصعم

 كسوسرا و ندٌشل يهرکصو ندندحوت

 ندرلش موم ردقو ین ندالف ندن اعدا

 هذن رثاب صوصخاب ؟یعرولبب هلیشپ رک هنحم



(A) 

 یدلوارمضاحودوجو «یتلخ نار اکر ب هج وق
 - هثحاسمر هبوا ردقتلاو ضرفلاب هدلاح

 " ؟یدبایرولقلوه هرلذآ هسلوا شلدا

 ندوارهزفآ ندنغآ هرخ الابید ثحوا
 هه رش رەس كر هدبا لاتقسا هب یوار

 " یزلوا لخادو لصاو ردق هنراباتک
 ؟ یدبا

 دلم رطاسنم نکا رد یزعاوحو

 هدهاشم بارسا هزامار هدنسهرهح

 .یدب وفید هب | مه یارغتساوت یدو

 هک ی دند

 !؟اه هلینوک هلبا ییآ هلبا یسهنش -
 : هک دید یحدز

 شک كەر در هش رش ریس تّوا

 قرمعل و قودو قنا ردقو یرا:هح



)4( ۳ 
 كرانوک كرلبا لرلهنس دیاش . ردشلزاب هلبا

 ر رادوار هدنراناللف هدنرامسا هدنرادقم

 رافالتخا وا هبا راشعا فالتخا هنوک

 هظحالم هدر مه . ردراشم وا دق ید

 هشدمو هکم رانامزوا هک زکسیلمرویب
 لوهحمو دوقفم قلنابتسرخ هدنرافرط
 - اتسرخ هدرلاروا ارم ندنغیدملوا یحد

 نمدی ماب هنریغ بابت ندیکی یتا
 دوجومقانابتسرخ هدزا2 "یلاوح .یدبا
 هدننروص تیلتت كلم هنس هد مه . یدا

 ناشاامظع نآرق ارز . یدبا دوجوم
 ند نائلوب بم هنیرزوا دیحوت لصا نع
 ۱ ات لج اخ وب كاع

 رک | .ردیواح یتاضارتعا وشراق هنسعلوت
 تروص دوخاو هسعل وب تنارصن هدزا2>



۱ )0( 
 ا هدنهماع ندا ىدا هسلوا هدست

 ۰ ی مزال قمالوا لزا هبنا رق 1

 كان رلت ضح زع دنا همها ىل وسر تج اح هب

 اركلاةجدخ نالوا یرهبجوز كلبا

 هقرو یسهداز مع كنمەدلاو اه نع هللا یضر

 لیحجا ىح بولوا رصنتم لفو نب

 هجرت هیره ندهناربع هخسنر, ینارش
 . یدشملبا ید

 یهدنسهرازف دنفا هلا ل وسر ها ارح
 هدنروصوهجو ییدیدكراىلايورو| كناقالم

 منام كنم توابص هنسلوا شکه عوقو
 ناجو لدزا زمتسود كيلوتاف ینجهلوا
 نال ثالفو نهقرو هله كرديا ميلسل
 هجرت لیحنارب هبیبرع نابسل ندیناربع
 تسا دخاقوف هننسهلئسم یملوا شما



(AD 
 : كرءر و

 لها یو هیسع ترضح
 لتا لصا نالوا دةتعم هدندزن مالا

DD e e 
 0 3 رد ردماحا سدا

 : 5كدندزب هلسلمنا دارا یلاّوم

 ارز . مەد ردلسحا وا ۱ رخ بس

 هاسع ترضخ لصا هحزعاتفد مر

 هلس هدف رش سادتق " لحا نالوا لزات

 ینیدنلود شمالدبا هظفامو شماملوا عح

 ؟ردک لصن ردق هزاحح نداروا هدلاح

 کک تفرش" لتحما هد ارن ردص

 هدردف هزعامز اقلطم یدباهسلوا شلدا

 هک لطف "یا "رولک "مزال یسهظفاخ
 زآ لب اتک نانلاوا فنلأت هم |مانواهرکوصندما



۲۹۷( 

 نوسلوا هدنروص نالوا مولعم قوچ
 کردقوش ۰ ردراشملیب هلدبا هظفا
 نانویو هحننال هدنراتکلع نیتال سللیجا
 یک یراقدلوا رشتنم هیجان ون هدن راتکلع

 رانالوا شملبا لوک یتنارصت ندررابدوم
 . ردرلشلوا رشتنم هح اربع ید هدننابم 1

 ف لا لصا یاس را طیف ]
 یبهیلیجا ةحبح تایل یقوچ اهد ندنراتبآ
 رالیجا ییدمش یی نوسنل وب یواح
 هدانزندنرلرکید یلیجتا كنانحو» هدننایم

 ینیدلوا ,یواح یهبوسسیع حح تابا
 كافوتن هقرو هکردسرف كب هلاتحا یک

 تاآ هدایزاهد ندنا لسیجا ییدلیا هجرت
 . نوس» و ,لماح ین

 دوخا كن هبناربع هخیسل و يا ب



(۲۹+ 
 كەس رع هخسل نالوا یە رت ڭا

 ؟ زکسنمرولس یعراقدلواه بولاق هدراهرت

 رادهرلاروب هدن راب اتک هغ رشربس چ

 نط طوف . مدعا فداصت هامولعم

 ۱ نارق هکم روايه د قرهلوا ندسهازحاع

 مالسا ندرللسحا هلبا راتاروت ناشلا مظع

 یماکحاو راسخا نالکمزال یلوف نوجا

 خسف یراهرباس تابوت بونلوب یواح
 لرابرع کهدنرافرط زاحح ندنفیدنلوا
 یتنارصن الماک یراالوا ینارصنو یدوم
 یرلباتک یهدنرللا هرکوصندکدلبا لوقف

 شما كرت كرهروک زسوزل قترا
 ۰ راردشلوا

 هظفاخحم هد نولو ا شما رت شاک

 ! يدنا رلهسلوا شما



(4) 
 هلطقن زمقرت نامز ییدمش توا

 یخدهج ز هرزواقفاب ندنسسانش ردق رظن
 نوصارلنامزوا ارز ۰ رونلوا ین هلو
 . یدبا شمالاق موزل هقبقح هرابابتکوت
 هدنسهحرد ماکحا هلو هنو ندماکحا

 نارق ندراسش نالوا یوجوو موزا
 نر ن وجا مالسا یتایوتحم كناشلامظع
 همق یک یفیدشار مو زا ا

 كبارف ید رادالوا ندنعوت

 قتع دهع ندنرلکدلدبا لاخدا هتنابیم

 زسموزل نوجا نامزوا ةةبقح دیدخو
 هعلاطم ی راهحرت كارق یدبا شلاق

 مزال قلوا زکمولمم ندرکیداوا شما
 هباسدع ترضح و لیا رسا ی ماسنا هکرولک
 نأرف ینهبخرا لاویحا نالوا دنا



7( 
 . مريو زبخالضصتم "السلستم ناشلامظع
 هدننروص راطخا ییااقو مهم ضعحإ رر رب

 . وک ذم عیاقو رارتسضم هدمب . ردا رکذ

 ندرلتاروت یتالئصفت نالوا دناع هەر
 ءراراژاب هراز, هل القا وذخا ندرللحا

 اد ندندافس تقو اهد اما یا
 !ارذغهاملوا سفت نآرق هلبا

 نراس كنأرق !یردشفلوا توا

 كلبا. ردشعالشاب  هدیداعس تقو اهد

 لا لوس ز کر دام هنع هل یشر سابع نارسفم
 ۰ ردیرلهداز م كشراترمهح زعدقا

 نداراصت ودوم یاملع ید هرک وصندنآ

 تایوتحم قزهلوا"ناملسم یراقوح كب

 میسوت هروک هنیرلباجما یبهیلیحناو هیتاروت
 ,ردرلشعا لقت هراریسفت نوجا لئاسم



(۳۱) 
 كزىتسود كىلون افیتهح و كنم ەرواح

 ندشحاسم نالوا بحوم ىنا طا هدایزالا

 هبا رکبشترب ندلدو ناح یز هلغلوا

 كيهبنا رصن اش یخو زب .یدربدنالتافاکم
 اروطسن بهار هرروا قا وا یس درد

 . ككدلبا هماکح ینسه رقف

 ۔ رات مضح زی دفا ناشب ذی 4 ردم ولعم

 رکا یراتحانس هناسش یارصت كس

 هب | ارا ن کیا هدنرا شاب ییا نوا یسیزب

 تولوا یمهلئ سم یراتاقالم نالوبعوقو
 بهار نکیاهدن راشابشد یم رکی سیا ی رکید
 رد رغ-نالوا رحنم هاقالم هلا ار وطسل

 یلام كياربکن!ةشدخ ترضح رفسوت
 اره خلك هعوقو هبا نایراک نرو وک

 تیجوز هدنرلهرا هلبا اهیلاراشم زونه



۳۰۷( 
 لنهشدخ ترضح . یدا قو یخد

 یک ینیدنلوب هدنابراکوب .یمالغ مان هرسیم
  قوچرب ندشیرق لاجر راسو هعزح
 ' هیارصب هبرف + رابدیاهدکلرب یخد تاوذ

 تافو یر دقو كنار هدنرافدراو

 با ا مترو یتیدارا شما
 «رابدلاربخ یفیدناوا بصن بهار یسیرب
 یحد هاروطست هلا یوم هيد راشد

 یابقل اربح یلاب سب یک یغیدلوا مولءم
 شعا هاکح یخد 6۱ یف رشت هلبا ی دم

 ۳ ۶ هد اوولسن کردنوا
 قم رهم م رو ندن افاطنسا و تاقشحم

 هنساعدتسا تلا هنفرش تراز یهدمحا

 ریش هده دق تک فرشتل ادعا یدشت) او

 یراسدفا تاذ اقلطم بین ال اما نانلوا



۱ ۳۳ 
 ندنرارشهلرایدوریو شمریو مکح هنغیدلوا
 كل هلعواو بوشراو ردق هماش اا

 . روس هدارصب ییراشیا بویلدیک هرهش
 یسلوا تدوع هب کم ناه هرک وصندکد

 یت> .یدیا شملیا هیصوت ید اروطسل
 . یدلوا هعقور فح هدر هدناقالموب

 ید هعزح هدنافالم یانئا : کلوش

 شەن عیدوت هنس هن | لی یدنک اع وت

 گلابی ید خا ترضح تاذ نالوا كعد

 بهار ۰ یدا هدنرلنا یخووا بوشارت

 قوشهلغ هح روک یتورن تمالع اروطسن
 ی رلت مّهح فدا ها لوسر هلا

 .یدنشمرتسوک تعراسم ردق هغمالئاحوق

 كنار وطسن هتناسر غاب هحنغواهع زح یل رغ

 یدصقتناع رب ندزواج تسد ينيدنازوا



(۳4) 

 رباربهلکمکچ ینسیلق بوقروق هلبنظ راو
 ین :یا زکبشوق ا بلاغ لاب نکنید
 رابرع ؛ ید شقاق هدایرف هید « ۱ مئاه

 هدهسیارلرداکبوشوف كرکچ چباف ید
 .اکهیظعت سکعلاب لکددصت ءوس هدارولعسن

 هجسنبروک , لاحرب هنادبعتم ناو. هنار
 بوجح ندشورخو شوج یرلکدتا
 یخد یرلبدنکو کا راراذ تعا قر هلاق

 .رایداللشابهکمرتسوک تحیور هاروطسل

 هب هب و زح تادرفم هل ون ؟ ا روبل روس تود

 هر دشةبصنالاب هنسهرا ثداوحنالب زا ردق
 ۰ ردندروما تالکشم ابداع كملس

 هدنسهلثسماریم بهار لوا زمتود
 یدمش ینهظحالم ینیدلوا شملیا درس
 : گردن ازارکت ید هدن- هلئسم اروطسن



۳ 
 تربح. كلراکتررف هسپا هل وا سس

 تبارصن میلعت ( مالسلاهلع ) هد ۱

 یش یرافدزا هشراباتک هب د ردشل دا

 هنفجهیم هلوا یرغوط اعقاو هدنقح اربح

 شاک هعوقو هدنح ارولبن وبشا هروک
 . رود بسانتم كب ینلوا

 : هک دید یحدزب د

 یشر ندف رطر هب یدمڅ سدقاتاذ ب

 هن .هفاک كناباور نلکهعوقوهدنقح یمیلمت

 مه . زکسرواسنکج لاطبا طخ قلا فج
 . نوسلوایدرا هشی دنا الصا نوا كي و

 نالوبعوقو هلا اروطسن هکز کسلع وشود

 هع زح . رابدبا لکد زکلا ید هدنافالم

 ياسو هرسیم یک ینیدنرا ندنرلنا
 لکد قازوا يخب نابراک لا هو



)۳۰۹( 
 یدیاهسلک هعوقو میلعارب هلب وا هک رلیدیا

 . یدیارولوا عیاش یشدوا هددکم اقلطم

 خسشرت رخ رب چمه راد کو هک و لاح

 هساکهعوقو تاماعتو تا الا . ردشماما

 . هدنفررط نوک چاقرب ولو تعاس اقرب هلس

 سدقا تاذ هدر ؟ رولس هل ترک وا هن

 ندفرلب یناه نه یان لاسر ترضح
 هدن رلبدنک ران | هدهنسلک تاماعت و تا اقلاهلب ود

 وش ین ندا یدیا هسللا ید رتا

 و هاب یقرق ناب جنب یر
 كنا مو ویسمالراصاط ًالقو ًانهذ یون
 روتلک مزال یشروک یخد یرانا اراش

 ةلآلونسر ترضح هکوسلاح . یا
 ىدا برق لوزا كبحو ةمدقم ات

 نوجا توبن هدنرلیدنک ردق هرانامز



۳۰۷ 
 یراقدلوارادربخ ندنفیدنلوب كلدنمانرب
 تقدناباش هدایز كلاو یرغ لا كشیا یک
 هتسیدنک هدب ما| یو برت هکر دوش یالوا

 رلادص ندساغفو ندرلجاغاو ندراشاط

 هدنسیدام كيحویتح كرهکروا ندنسلک
 ینسهبقیقح تیفبک كنهبیجع لاوحاوب هل
 . یدیا نلشلاف ريحتم بوم هدا ردت

 ندهقتح تازجمم هحالسا لهازب تتبقح
 كلعمالسلا » راخ اغاراشاط هرزوا قلوا

 لاح ناسلو هلا تالک یک « هلالوسراب

 زاحود یرابدنک هدیدیاراررب و ادص هبا

 كلبا. یدیارلرولاقراررشاشق ر هل وا بعر

 بوقروق نوتب نوتب هد لوزا كحو
 هنمزلهمرکم هح وزقرهشوق هنىرلتداعسةناخ
 ین رابدسنک هيد « زکنروا رگتروا ی »



)۸( 
 نط یرلکدنلهتسخ انداعو راشمردنروا

 هنئالر صفت كن هع لا وح اود «یدیارلشعاب

 یرکلاهشدخ ترضح هدقداوا فتاو

 بم تیلست هنامکح هج اهنع هلایضر
 شوخ یبیدج لیلج رطاخ هللا رازو-
 نمأت یقلدلوا توس رانا كلاحو ةلردنا
 لصاحناّتمطا لاو هدصوصخ و رار هلبا

 ییهاتلاسر ترضحتاذ نوجم قمل وا
 ناناوا ناس یەو یمسا هوا بولا

 ترصح هکر اب درون وک هسدزن لف و ن هفر و

 هدهمهم روماو یسهداز مع كيةحدخ

 لفون هفرو : یدا یوم راشم

 كلاحو مالتسالادع یهو لاوحا

 كنبرایدکو یتیدلوا یشرهقشبندنوب
 هیلبحا صوصن یرلسفج هل وا اییالا مناخ



)۳۰4( 
 یرافدنلو دعا دما نانلو رمش: هنا

 رابتخا تباغ هداشنا وا طقف هلبا مکس

 هرک وص هنس چاقر »و ندنشدلوا یعاو

 زوما رعد زاخو ااا
 هسلوا انیو ناوج" یشاک . زکسقجهلوا
 قرهلوا زراو را هرس نامژوآ هدمدا

 ارز . مدیا هسلبا هان فرش زارحا
 ردغلاکو رلکجهدیا بیذکت یزنس زکموق

 - هبلیا روح هفمقیچ ندهکم هللا فنعو
 تار ملقا ۰ یدنا شد « ودراکح

 قرهلواراتم ندبخون یاشیذ ناطلس

 ندمنطوو بیذکت نوچ ی موق »
 هقرو هج دا «؟رانوسلا دیعبتو خجارخا
 لیلح هاب هب 4 تسمه چه » : لفوت نت



(۳۰) 
  شماما افجوروجراح ودهلیسادس رانمشد
 یاضتقمو تداع لاحو . رلنوسلوا
 هفروو هتشلا . ردشمر و یاوج «ردن وبن

 . اش ید یربشنو راشبتسا كلفون نب
 ردهدامنالل وادع یسحنش كن هنارصن

 راسب كلفو ن هقرو زمتسود

  هدخ ترمضح راشنتسالاب_ندهیلبحما
 ندلاح تقیقح یسباع جوزو ییاربکلا
 راشب راس ینسهلئسم یسعا رادربخ

 كنموققرهلوب یلتوق اهد عبطلاب نداراصن
 هنسهرقف یراقج هنلوا جارخ اند هکم هلبدنعت
 : ید

 هنلثم برض ر هلرلکنرف هدامو

 هدنتطو یدبنک هسمکچیه »هک ردقفاوم
 رب یهلثسموو رلرید « نمهلوا ریمغم



۱ ۳( 
 هدننکلم یدک یتنقو ردفا كاتا |

 ینکجهیمهنایبهدن زن یرابرهشمه یدنک و
 یفوردق نامزیبدنک هتکلغر هتشو
 هدن ددص نار یفح هل وار دقت هداروالصا

 ۰ رردنا برض
 هدزوسو دلزمتسود هدهسا یدید

 :ندز رطیداطخ و اندنفبدلوا یماطخ رب ۱

 یهدشنمبرض كراکنرفزوسو
 هکردشلاق هنزوک هدزمرطاخ ؟ ابردنرابع "

 كیاسبع ترضحء.ردندهیلبجا تاز وسو
 ۰ ردشهل وا دق هد ردشمقنح ندن نغا

 قلوا یمحرتم كاسحا یحد لفوت نا

 بانج ندنغیدلوا فقاو هتقیقحو هلیسح

 يکحو هلنوقوا یخد نوجا ناشیذ ربمغب
 ۱ ردشمر و



(۳۱۳3 
 یصحصاو ۰ یدنوا حصا هد

 و ۰ ی الف نم ید

 كسدما بانچ تامدلاسر تاذ زمتسود

 هنارصم ها زونه ینسهلئم لعتو میلعت

 اهد هلیسعو هدکملبا مازتلا هدنروصر

 ندزفرط نوا مارم حیضو هدایز
 ح هک یدلس د

 هللالوسر یرلءهرکوص زار
 هتنالبع نادبم ی راتون یاوعد زهدنفا

 هلوبق ییهیهلا تیلادحو یسانو شعوف
 اعداو + ریدا شمالشاب کا توعد

 یو اک هبدیاو هسلزا قیاشح » هلبا

 ماف هدرس ید یتساعدسم « روش وا

 ندفرطر ردق هتقووا رک !نامز یرلکدلىا
 يدنا هل وا شل هعوتو )بو سردب



۱ 
AD 

 "هلیسو "هان مدراهلتسم تسقح لا او

 یو » یاصخ ناروط بوبارا ضارتعا

 ندنالف یرایشون نس؟ تعدعن زوبناوا

 یر نهرایوق یراتمایق هند« ؟ یکد زکوا

 ملعتوب هکر کالم وا نما عطف ؟ یدنا

 ینامزوا نو جا زالابوووا . یس ٩

 شهلوامازتلا نیزتنکماس ینقن اقخكلا وحا

 رظن "هل رلاوعدوب :تولوایوعدوب تفحص

 ۰ راها زاو قخ رب چیه هرات

كلەزەوك عون رب ات داع رلاوعد یهدلوب وا
 ڭ

 هدندزن رامدآ یدنع هکزارولاق هذن

 زمتسود«لزههدیا بلج هام یه هلال

 چیه طقف بوم ةد ادر یناوج توق وش

 یدنک كز دا. ہللا لوسنز ةشنازمل وا

 قرف یهللج توس نالوا عقاو هدنراةح



)۳14( 
 ضارتعاهتشر رمز ندنسهلثسم ىسمامەدا
 : نوجا كمروک هلا

 كنیدنک ریمغیپر, 6 ردیملپاق هله
 یغیدلوا صوصخابو ینغج هلوا ربمغم
 باوج ندزهرط هلیسعد نوسهلب
 : هکیدلسد كلرهلب رب و

 لک د یغجهلوا ریمغس كنون ن

 ۔ریمغس لصا یسمامهلس ید یغدلوا یتح

 یهنره هربمغی رب یلاعت قح .ردندنناش كل

 هل یآ زکلاب ربمغسوا هسیا رریداس

 . نم هناص كلجکلسب ندنکیلبدنک هلب وا بول
 يناهیفح هلواریمغم لواندزلوا ییمغم

 كيلابربصنم یدیاهسلوا شملیب ریمغیپ
 كرار وطواهدنسب دنک ید لوا ندنهجوت

 یمومترضح + یدبا رولک مزال یسلوب



)1"( 
 .ربمغسهدهثعلا لبق هد ەد رلربهغین یک یسبعو 1

 ترضح ؟ ردسمشعلوت یروطو لاح كل
: 
3 
1 
۱ 

 قرهلفروف ندنفاسذعا « لدویه » یسع

 هلساف و كم وف ص ماطو ندقدلروشآ هر

 کت ندندوع رارکت هه رش سدق

 -رافو یشدلوا لوغشم هلءتعنص كاتم |

 ؟یدنایروشا توعدو داشرا یتلخ هد

 نوکرب هجنیلوا لصاو هنشاب یجنزوتوا
 تسها ینه سمو ؟ یعدلبا ماف هاعدا

 ینوش هدر هرکص ندعو یقلت هلسهال ۱
 یدنک هدننابم اسا هکزکسلعوشود
 هرکصندنتس و ینیدلوا رادربخ ندنتوش

 هده | ه وامم ی ینادنل و ددرتم یخد

 یسر درو .ردراو تاود نالوا تدثم

 نلرو رخ هد رکباتک رس ید



ES 
 كذا انحوب هتشنا .رداحم یع هلزتاو

 ادب ندنتنآ یجنزوسقطنوا هدنباب یجنرب
 نس هایش ندمیلشروا  رایدومم و » هلا
 را-نهاک هرزوا كا لاوس ود فان

 كنآ نامز یراکدردنوک رامیلیو هلبا

 راکنا بودبا رارقا یی + ردو یتداهش .

 يدرروباوج وډ کد حیسن هلرهیعا
 ایلیا نس ؟ كسه نس هسا هبوا 6 او -

 وا نتا لاوس هود ؟ كسم

 ترصضح هکولاح ۰ ردشملسد « یدید کد

 رابخا هد ایلیا هدرلبانک هتشيا یحم

 ایلیاوب بولوا ریمغس ناآوا کندیسیی 
 کد » هلاوس نالو عوقو راد هنغدلوا €

 نو اناشيد ربمغسرب هکردشمر و یاوج
 هم هلوا لباق بذک باکتراو تقیقح رتس



(VW) 
 هدنزلفرط تلا اهد كنههاکحو ندنغج

 كنايم ترضح ندنتوبن یدنک ةقيقح
 ندنکیدلباققحو حضوت هد ینیدلوا ربخین
 "هاهوندنلاحواهدتشعب "یدایم كریمغس ر
 ندنادام فالخ هتشاا یسامهلوا رادربخ

 یرلت یضح رع دنفا هلآ ل وسر ۰ شعا لکد

 زوم ی « ردناق مرد اا » هبسلا

 ی رلتوسو تلاسر تیر واش لبا راها

 ندقدروس هد هعرد بونالک | هلساع

 کلی یسیدنک زکلاب ینو ہرک وص
 هددلبا غیلبت هجهداس هقلخو بولاق

 | لوس ردف هاعدا یا بویعهدنا افتک

 یب راشمرتسوک باراک ادف تأ رحر

 هنر قح هدی_ سما » ماع طلعا و »

 یسهسجاردوت لب آ رخت ردراشمروتک



 سس کک

۷ ۵ OD 
 ردلوقع یاشخهلو ندکجرک ۰

 هدهسرزوالئالد ی وقردقو هک افح

 كرهس هلکهلماک تعانق هزمتسود كناوناق :

 رخ زکیید زکهسیا رید هل زم سس .
 یتایافخ قیاقدو رارسا قیاقح كفلنابتس .

 ید نوجا یدر كرهلس لمکم ردقوا

 لئالدو هباتک نیهارب یئوف ردفوا

 زسسمیلعآ كماس هديا دارا همکحو هقطنم ۱

 ؟ ردم دلاوحا كج هلس هلوا نکم
 هراکم كنهرطانم هلسعد درحهسته 

 ا 0 هدقلا یتدادمتسا قمراو
 هک كدید ًاباوج . كدلبا : ۱

 ههللالوسر ترضح كبارق وبله 

 ییدلیا مالعاو رابخا هلیتقیتح_هلیهنک
 یهدهینارصن قیاقدو قیاقح زکلاب رايش .



۱4( 
 ی ی لوا یتنارصت ؟ راردن رابغ ۱

 ید یدومو اروطسل دوخابو اريح :

 یتساصیدباهو شع رکواندمالسنا الم

 هسلا شعیتوا یسدنک ندشیرق د ا

 ییایفارغومزوق یایفارغج یجب رات ابحع ٤
 م یلارش ماکحا ینهبعسط دنلاوم یتلیه ۱

 یقالخا یتسایس یابط یتمکح یفوبقح
 یرخا ونلوا مولع لصاماو یبیمونوقا

 مک هناهج یاتکیو هناکی ۂجاوخ لوا
 ینادلوا هدایوروآ یدمسش ؟ ردشم ر کوا

 هدهد ج GF ی ۵ رل:امزوا ی

 دوجوم یمرافراعلاراد  هدنالف هدفت 3
 نالواناوخیقیسهدنامسآ ةناختتمکح هکیدیآ
 بساکمو بناکسم وب ىلا ذیملت لوا
 ردراشملپا نونف ومولع باستکآنده وپند



(tr 
 كرش تاذوب. ؟ نوسلهژوا اعدا ود

 یسیدنک نوسروط هلبوش یدلوا نافتم
 یدیا یا بوتلوا هلس رازاب روفوا ۰

 زکلاب ۰ یدلا سردرپ ندهسمیکرب چیه

 بونم بومااف هلستلوا ییا یسیدنگ

 ررهشمهلاكلما .یخد بع تام ینردلوا

 قح»هدهع رک ب راداکو یتح ۰ یدا

 هک ردنآشل | مافع هللا لوا ئل اعتو هناحیرس

 لوسرشنارب یک رانا هنبهدنایم رام
 ییراتآ یک مزانیمآوا هک یدادا تام

 میت تمکحو باك هرانا تووقوا

 لهج لوا ندنو رانا ردق هنره م ودنا

 هردشملسد « هدرلهسداهدنما تاالضو

 | ناعو حس یتیما لدم ترضح رک
 ناخ يءهدلو و یدا هسلوا تقیقح



8 (۳۷۱) 
 رانمشد لتدش وا نامز ینیدنلوا رف ۱

 هوب ه ندنفررط ,راضرتعم نابارآ تنصرفوا
 نالف و نالف نس وهاب ؟ رداعدا یهاو

 لیصحت لیمکت قره وقوا هدرهسردم "

 وا یرلیش كکيدایوس هزب وب ؟یکدمنا

 قرهلوا یاس راملع كکيرلبا لبصحت
 ماف هنسهضراعم «؟ كسمرویمهل وس

 ثكهللالوسربانج هکوبلاح ؟یدیایمرازما
۵ 

 ج مس

 هدنسهجردفوقوهسرخآ و نلوا مولعهلو

 سیردنوتمکحمياعت هناهج هلبایہلا م
 شیدوم راب یع نامز وا هنسما تقبقح
 هدفرش تاذ وب قرهشاش ید راینارنصن

 .دنکیدنک یتیدلوا هداعلاقوف تردقرب

 هریاکب درج هدهسیدپا رارلبا ماست هنس ناب

 هتقیقح ماست ع ینالوط ندنرلهدناعمو

۱۱ 



(KD ۱ 
 ها یکلسعاش ها6 توسل تارک

 را 3 .یدیا رل را هت هت روا ینغلزابرحس

 هقثب هقشب ینوک یه كنب رم هکزردا
 كتاشيلاعتاذوب نانلوب شلزاب هلیا تاقیقدن
 شلزاهنراباتک كنزرف هدنقحیسزدنو لذت

 یرلنآ .ردق وب یمکحم چه كرازوس نالوا

 ردص ینسیرب چه .ردزرشموقوا یخد رب

 ر هلا ید ترضح تاذ هدمالسا

 ندفرط رکدو ناتا یدنک ندفرط

 هب حم تام ی هدنسهزا یسادعا
 هردلکدندراضارتعا كحهلسهشود سانت

 فورح میت هدنرات رضح ز عدنفا هللالوسر

 هلهو هتل سردترب نوسلوا مدنتبسل
 شمتشپاندف رطرب یراتتیقح ییدلبا نام
 یراتسودلوا ندن رانمشد اهد ید اهسل وا



 ۱۹۸ « ` 1 ر ۰ بز

 یما ثانسهدهلزان تابا !مناج » هلبندنفرط

 شاکیدریدل بل بر یو یشیش هو كد داوا

 ا ربی زمی یتس.زب اما رویللوا نا

 !یکدمویب ربارب په ید ندقلقجوچ

مل هدراسردم نالوو نالفنس
 € ؟یکدمنا 

 داکرد یرلقج هلوا ضارتعا راجود هد

 رب نایلیوسس ؛نالا .[سنلع ٩ یدیا لکو

 ناجو لدزا هد ردیسبا كهللا هموإ

ام ینید دق هدو .كیآ و قعاشا
 یل

 هل یلابعو دالواب نت وندم هشرم

 باحا نه كلا ك ءا ادفو
 لب هلن وجا

 تیرش" تاذ و .؟یدیا ی رول هلوا

 نابعاط نایمایب_ییدنک بولک ند هر شط

 هردشمامیا توبن نالعا هدننجا رامدآ

 اط یرلییاط یرلهدازهجومعیرلهج وع



(re) 
 یراتاقلعتو وشموقو ابرقا مصح یرلهداز

 ماسیق هرلامدا و هدنجما رلهسمک نالوا

 اب وروآ  رظن هرللاحوت قترآ هردشملا

 هل وا زسلیصح لع ردفو »و كنسالقع

 هسمک وا هردشع رکوا ندهبمک ر اقلطم

 هید « رداروطس او ارح الطعم یخد

 قوعوص ونوفل وص كب رلضارتءایرلکدتبا
 زور هد ضارتعا . رارولاف هدلاح رب

 زلوا چیه هب یرغوط كنا اما یلملیوس
 .یلهلو نوسلوا یتماشم هساا

 ترا زمتسود لضاف ارکش مث ادح

 : هک یدد «ید وق ه هرواقاصنایاضتقم

 لکد یش راغیص هرکف هلع اواو بس

 هدز یناک اح زککیدلبا درس وش هدهسلا

 یتامز ردف هنشاب قرف . ردفوب ناکما



(tro) ٠ 
لعت و ارقا و هدننکلم

 هدنسهروا كنتاق

هدنر كنوک كمدآ رب نالوا نانو
 رب 

۱ 

 لر هتسسم ز و ی تولوا نافز ةمالع

اب یملعت و سردنندهسمیک
 هسا وا شہلیاےدر

۱ 

 هداکوب هک یدا رولوا مولعم یخدوا ىدا

 .نههلوا یجه د كنهسک

 لندن مزاول ضرع هفاصناوب هلیسهعد
صع نکم كن لدم وش دید

 ربا چیه هبن

 نوجا قمالاقر كحهشیلب | ج نهد هدنتهجح

 هوالع یخو هنآ تاحاتضاا ندزشرط

 یدلتد .یدنلوا 4 :

 نامز همالع هدنرب كنوک نوا

 ؟همالع لصن هدمه !یسربو قبح بولوا

 هبملع قیاقح نانل وا ٹل هدم رک نآ رق

 كلمولع هدب رر ندمنم لا كناهج نامزوا



(r) 
 هد كلاک هحرد ینادنلوو شلوا لصاو

 نالوا مع نک یم شوک ارز ! هدقوف
  2داقتعا هد رود هدنفارطا كضرا

 یرقتسمیدنک كشنوک هدنامزر یتیدنلوا

 هنفه یکی سرب وربخ ینکدنود هدنرزوا

 تا قوا یک اخعو تاداسخا نالوا دنا

 كتهجرد ینیدنلو شلوا لصاو نامزوا

 هرکص ندنشاب قرق هلو توا .ردهدنفوف

 قیچ بولوا نامز همالع رب هدنتسن وش
 مەر یلقع كنهسمک هو هلزسهن کمری و

 یعوقو تح هلرابش نایمربارالقع وب اما
 هل سا کوب کردنلفلآ هتکحو تقدرظن

 یرلقج هلاقزجاع هدازاهدندکمرب | كرالقع

 ترضح رار هل اکما هدكنلاسرو توش

 هل ر دراو هققحم هن یدوجوم هددم



9 
(erv) ١ 

 فیرشثاذوب ردقتلاو ضرفلاب «نوسلیب
 هلق رط للتو سردن هدبتکم رب لمکم
 هسدل و شملوا ففاو هبههملع قلاقح وا

 رب نوجما یسیدنک فوقو وش هل یدیا
 ندنا هک یدیا یمرولسهلساص تعر لذ

 یحایتحامابق هنیرلاوعد تیما هلیضرفدرحم
 نوسا قعادلا یتاخ رک ۱ .نونسلروک

 یتاخ هدنسهلماعمرب چه هسلوا كح امد

 .ضوطرب هنادم هنتبقفومیهو شمامتادلا

 فرش تادو نانو شلوا لئا هلقل

 هنجابتحا قعادلا یتاخ ندتهجوش نوجا

 یبهیدمهف رشریس .نههلب ریو انعمرب چیه
 ملست رروک زک هسیاروقوا هلا ناعمارظن
 زع دنفا لس و هيلع هللا لصد هک کسردبا

 ه هلماکو هعیرس نابقفوم ردق یرلت مضح



(tra) 
 نکیا معتم: كناغيذ ربمغيب رب شلوا لان

 ب .چمه یک .مایق .هنساوعد كلبما ةعدخ
 ىلزەت ااش یجهسەديا بوصت كلقع

 .نمهغیص هلس هلاخو روصت

 لضافهبرزوا همضنم تاظحالموشا

 كنبرلترضح زمدقا هلالوسر زمتسود

 تعانق هشیدملوب یتح هجاوخ هدنرزوا
 نآ رف كرك هدلاحوب .یدلوامنق هلبا هلماک
 كن هومن هف رش ثیداحا كرك و كناشل | میظع

 هنیرزوا تمکحلقعو نونفو مولع اساسا

 قلوا هنقیقح هزحعمرب یمهلئسم یرلاتنا

 هوا هکیدریو یتبچ هققح نادیم هرزوا

 نوجا یرافدمغیص هلفع درحم ینازجعم
 هدهلتسموب نمتسود نابمهدبا قیدصتو لوبق
 .یدلاق یدل وا مام ید



(۳۲۹( 
 كنینارصن رتاشب زب هرکص ندنوب

 هرقف تهارسادع هرزواقلوا یسحعتتلا

 نام و هدنما سادع . كدلبا نابمرد یتس

 ندهرصتتم باعا یهدهمرکم هکم بهار

 یدلبا داخحا هعموص هدرهشنورد بولوا

 یک ل فون نب هقرو .یدیانک اس هد هناځرا

 شملیا لوبق یتنارصن بویقوا لیتا
 نید هلنآ رلنا اما و تساب رز هرانالو

 ترضع .یدناردباهثحاسوهلاکم هسرزوا

 هدنفح یناعصلادحم یحوز یربکل | ةحدح

 هش رزوا تامولصم ینیدلا ندلووت نا "

 هقرو ناهو یدک سادع ععلاب هنن رطاخ

 هدکلرپ یدکیا زمقیچ رایج ندندزن
 هداروا كردک هدزن كهيلاموم بهار
 رضح زعدنفا هلالوسر ىربكلا ةجدخ



(۳۳۰( 
 یهداعلاقراخ لاوحا ناک هعوفو هدن ران

 په سادع بهار .یدلبا حرش یخد ۱

 یداربا رالاوئس قوجرب راد هراهفراخو

 هزوکرب هدیتسکیا هللذخا راباوجو

 هظحالمو لمأت نرد نردو قاطنت سا

 هرکص نداسع ترضح هرکص ندکدلبا

 "ةحارص هدلیجا کجهنازود ییایند بولک

 هدهلبا تاروت لوا ندلجنا و نانلوا نایب

 فیرش تاذ وب نامزرخآ ین نلیدیا دعو

 روسهظ هرکص ندنوب قیدصتلاب یغیدلوا
 هک ی دالشاب کمری وربخ هدیلاوحا كج هديا

 هننارابخا كلفون نب هقرو رلربخ ییدرو

 زعدنفا هللا لوسر هلضف ندقدلوا قفاوم

 ریشدنید ینهیفیس تبیلاف هنیرات رضح
 ۰ یدلبا



(1) 
 كيلوتاف هسرزوایمهعفو سادعوشا

 قرهلسحا هدابز اهد یتقد رظن هلزمتسود

 ندقدراو هنسهحرد رتاوت هلو ی رشد

 نامیا هد ترضح كشبرف ةرفك هرکص
 هسعفدر هنرادنلو لات ی هدنصوصخ

 ندزفرط یدلبا بارفتسسا نا اهد
 : هکی دلنسد

 راو هلب و كبه دم تب رشم

 كشي رق ةرفك یملوا شمراو هتسهجرد
 هدهسیا شماقهدما لتنحیمت قاراتا
 هک تدش یهدنهلع زم دنا هللا لوسر

 امقاو .ردشملبا تمدخ لوس هلنجأت یرا

 وزرآ یتهجوب كنهلئسنم هدهفیرش ريس
 هدهسیاروبعلوا حرصت هدراهج رد زمکی دل
 دقنتو لامخا هدهک ا رظن كاءوقو



(ter) 
 رلاامزوا . هک روماشالک ۱ ندنسهسداقمو
 یراداقتعا هنیراسد یدنک كنقلخ شرت

 بولوالاکرب یراداشاوتمرح4:رامنصو

 رپ نالوا كجهیلیوس زوس هنهیلع رانو
 یرلطدتبا هطارقس كراینانو هلبتقو همدآ
 یرلکجهروک اور ین رتدب شب كن هلماعم

 رانو هدهد تند لئاوا نکا راکرد

 يدمهلبلوس كز دنا هللالوسر هدنهبلع

 لوا هدلاحینیدلوا شمالاق هیلادطبا تاک

 لازا نام كنکح مصم و قح رثا
 هسلا و .ردراشمام هل وا ردتقم هسدوجو

 تان هدند نس هيام كىلاط وا زکلا

 هناکی هداکم بلاطوبا ارز ,یدبا نمهدیا

 اعدا هلس قوش کا بولوا ذوق تحاص

 «یدبا قوح یخد هراس یاسور نالا



(tre) 
 بلطمل ادمعاتیسهلئلسم هدم ر اش تجاحهن
 سلوا رم 4 هدرلنهذ یر ندنامز

 هنسملبا رق ید كس رادادحاو ابا یدبا

 راکرد يجهسهدیا لمحت ید كيلاطوبا

 قوبن یاوعد د ترضح هیلعءانبو
 یج کج لا ندنسبام هجنروتوک هبورلبا
 وب هیرکف تابقرت هدزعامز « یدیا راکشا
 اب رب هلس هدااح ینادلوا شمهلورلیا ردق

Skهج هد تاصوصخ كالغوا  

 درج بویمهدوک شوخ هب ینکلبلابا ال
 یسملوا شمراو هرتاوت هبتیم هلراشب

 نامیا لوبق رسم قوچ كب هلب ری
 زعدنفا هللا لوسر هدلاح یرافدلوا شماعا

 لاوحا ضم هدنفوف تم رش هدب رات رطح

  اروط یلطابتحا نقیتلاب یفیدنلوب هبیجع
 ۰ یدبا راروبن



(tt) 
 كسلوتاف تاحاضراوب 53رو

 للج یتساو تئد هاسهداز هلزمتسود

 لنکتشت كنهمامز ةملغا تامقرت . یدابا

 یمهم لا كنه رظن طاق ینیدلوا شملبا

 رب ندنرظن همت هرات تمکح نانلو

 یهدلو و هسلوا شلزاب همدم هفرش ریس
 قوج كب قرهبقبج هنادیم كشاقح

 مدراب هلیدعت ینهناصخ تدش هد زاکفا

 . یدالشاب هفارتعا ینکجهلسهدبا

 هقح لوبف یتسبنع وش كزهتسود زب
 قالوا نونع هلردبا لح هنسانعم برق
 هرزوا قلوا یسجشدب كيهبنارصن ناشی

 یهیوبن ةرواحم ندا قبس هلبا مور رض
 . كد نامرد

 هلا لوتسر هک ردمولعم هرات لها



(to) 
 راهمان هفارطا كولم: یراترمشح زعدسفا

 رصیق هدءرص ییدزدنوکرایچلیا بوزا
 هیدوتب یجلیارب بوزاب همانرب یخو همور
 یرصق مور رانامز وا ۰ یدیشمردنوک

 ندلوبناتسانالوا یتهوکح رقم لقمه نانلوب
 شل هنیطساف نوجا همهم حاصم ضب
 یروک ذم همان ید ید ریفس هد یدیآ

 «یدناشملبا غ ابن و لاصبا هنسدنک هداروا

 ندیربسمغم فرط كرد یی هراخ و
 کا ندندناح رصق كزکو همان ناب ردنوک

 هدن ابا رک هن ر ت ی نم ناو ج القا
 هالا روزا لاق ظوفحم احر
 دخا نویی 'یراح نالوا بتک حصا

 .ززویدیا لهو

 ردبنآ هجورب یهانیتلاسر مان الوا :



(tr) 
 دم نم . محرلا نهرلا هللا مس «

 .مورلا مظع لقره ىلا . هلوسرو هلبادبع
 یاف.دع اما یددهلا عینلان» ىلع مالس

 هلا كنو .ملسن لسا .مالسالاةیاهدب كوعدا

 كسلع ناف تیلوت ناف . نیتم كرجا

 ىلا اولاعت باتکلا لها ايو . نیسیربلا ما

 لا الا دست ال نا مکشو انس ءاوس هتلک
 اضم انضم ذال و اش هب كرىشنالو

 اولوقف اولوت ناف هلا نود نم ابا را
 « ۰ نوملسم انا دهشا

 یی لأم كنيهاننتلاسر نواه همان
 : ردبتآ هحورب

 ندنفرطدحم یلوسرو ىلوق كهللا »
 علا ه هعایر تیاده .ردهلغره یلارف مور

 هرکصندنود .نوسلوا مالسهرلهسک نالوا



(OD 
 هداه ش هک نالوا هیعدا همالتسا ین

 هدتماللس لک همالتسا . مردنا توعد

 بانج هل.دس كغلقلوا مالسا نیسرولوا

 هرداناسحا تافاکمو رجا ییا کس قح

 كهسیا ردیا عانتماوابا ندمالسا نس رکا

 یجنک | ربارب هلبا ثكحاف و هانک كنس

 یحدیرلحاءفو مرج فلنهعسو ااعر نالوا

 باتک لها یا رده رزوا تاس ققح

 هنناجهلک نالوا ربارب هدزکتب كزس هلمز
 تدابع هب یریغ ندیلاعت هلا لوا هک ك لک

 ثيرش هالاعت هلا یئیشرپو زیا تعاطاو

 یریعند یل اعت هللا یبیفسب زمضعبو نیعوط
 ند هگو باتکلحا رک ۱ .زیوط هلا وبایرا

 دهاش هک کیءلیوس زس هسیاراودبا لودع
 « .زااملسمو دحوم ییتحتزب زکولوا



(A) 
 رصیق یهانتلاسر نواه ةمانوبشا

 روهظ تبص نامز ینیدلوا لصاو همور

 لطاو ندقوح هني رافرط ناطسلف ید
 هدهنس هه روس ندزاح ارز .یدیا شم وا

 نامز واو هدکلک بود ناب راک چاقرب

 لاقت هلرانا راک وب یو م ثداوح

 هننامز تانوئش هکولاح بولوا هدکملیا
 یشرب چیه مهم ندمالسا روهظ هدنجنا

 ا لصا كرنا راک نده لزا

 رک ۱ . یدیا ترابع ندنوب ربخ یرلکج
 شماملوا لصاو هرلاروا ید تص

 همان وسشا كمور رص یدیا هسنلو

 یرافبوسرو تیمار هداعلاقوف هوب اه
 هغمر دشوواصیسا هرزواقاوا تک ازنرب

 رب دنامزوا صوصخاب .یدیارروک موزا



(DD 
 هدک دلکی حابا هشدزن روطاربا ندفررط

 یبابادهفآ هلا هروک هنتردق كلر ییدلک
 .انتلاسرمان بولک مزالیسوا بحصتسم

 سیا هبحد ترضح نالوا لماح یب یه
 زکلاب قرهشوا بحصتسم یهدهرب چه

 كنبودبرب هل وب ندنفیدنلوب شک هلباهمانرب
 لوبق هل چیه ه یرونطاریعا روضح
 سکعااب .یدیا لکد دءنسم یحهم» هل وا

 هداعلاقوف تباعرو تمرح هبحد ترضح
 راسو هدف رش یراحم .یدنلوا لوق هلبا
 ناس لیصفرپ هدربس و ثیداحا بتک

 هما سا ترافس تله هرز وا ینادنلوا

 یخد هبناحور یایما و هبنارصت نییاهر
 ندنف رطروطاریعا هدلاح یرافدل وا رضاح

 كهللا ج .سواطنتسل "س راق



(rs) 
 ندراساپاپ هدقدنلوا نایهرد هلیماع قاصوا
 نانلواریشیتیدورو هدانحو لبنا یسیرب
 مزال یملوا یشرقلادحاو كه رش تاذ
 هن رزوا هرک اذموب .یدلیا نایب ینکج هک
 ینیدلواقح كن هب دم تومن تاذلاب لفره
 سلجماب رضاح هدهسیا ىدا قیدصت ًالق
 ففنع لاک هدک دبا فیلکت .هدهناوذ نالوا

 شورخو شوجیمهلمح نوجآ در هلتدشو
 هواه همان لقره هيلع ءان + رایدلبا
 هج ص هن قرهوا هارو یصوصخ
 ترافس تنه بوریدزاب نف يا باوج

 .یدلبا هداعا ًاعرکت و اتطلت یهمالسا

 : ردوش روک ةا

 كلم رصف ن٠ هلا لو سر دمال و

 .دمح اهنا م نب یسیع هب نمآ یذلا .مورلا



(4) 
 دهشا یا و كلوسر عم كياتک ین ءاحدق

 ابوتکم راع هادبح .رشا لو لا

 «.مع سم نر یسع كب رش ۰ یلسیحمالاف
 .كب اونسُوی نا ىلا مورلا توعد یا و
 دوو مهل ارخناکلینوعاطاولو .ا وبا

 كمدق تلسغو كتم.دخف كدنع ی آ نا

 « مالسلاو

 :ردیتا هجورب یسهجرت یرصبف همان
 .ارعا مور هدمحا ,ییوسر كهللا و

 هک لوسر لوا : ردندرصف نالوا یروط

 ( دما رثک ) دما میم نر یسیع اکا

 كالحلب !اکب .ردشمرونک ناما هرزواقاوا

 4مردیا تداهش نب . یدلک كياتک هلبا

 یلزابهدلبجنا ىس .كسبلوسر كهللا نس
 ریشم یس مب مم نب یسع و ردزشلوب



(er) 

 کمروتک ناما اکس یهوق مور .ردشملا

 عیلعماکب رکا .رابدعالوق .مدتناتوعد

 .یدیا رولوا یلریخ هرلنآ یدا رلهساوا
 تمدخ بوراو هتناب كنس هکمردا وزرآ
 « مالسلاو ماقم یی راقاناو .ممدنا

 كیلوتاق «هرواح تروص ویشا
 : هدفدلوا ففاو زمتسود

xتا رشتو ناش یاوح رصف  

 . مرویمهروک قفاوم هببروطارپعا
 ناس هدنصوصخ تح كراو دلرهبد

 هدمالشا رظن ییهراخوب .یدلبا ددر

 نوح قهزدنرآ یتسها لدم ترضح

 هرزواقلوا ندهرخأتم را آ شقلوا عینصت

 : هکیدلنید ندزفرط هجندیا مابق هب قتلت
 وش فرم فرح كنءهراخ -



(۳:۳( 

 ینبدلوا شملیا نایرج هدنروص زمغیدزا
 هقیرش ریس ناتروص وب ريم هديا ادا "

 راش علوا دف قهلوا فلاختم هنس راباتک

 هناثحام مسلهاو نئدحم هدفلاح ناو

 - ذلبا لقن هکردبنیم هبسوت :ردراشمشریک

 لع ندفرش "یراخح یراتروص زمکی
 نئسو تداحا . كدر و ريخ یزیکیدتا

 كناذو هدنصوصخییج كەش رش ریو
 هلسهدابز هنلاثما راس یتسهمقشحم تردق

 . لدتا حیجرت یا ندزمکیدروک قّثاف

 رس هلهحو زمغادلوا شعد یخد هوا

 یفالتخا هدهلمسم یناه نه وارد هب هش رش

 تداعقمزاب هد ین هذلتخم تاباور هسیارولوا

 یراهما هلزعدقا هللالوسر .ردندل وصاو

 تریغ هفیفوت ینالتخا نایروک هدنسهرابع



(۳4( 
 لف اساسا ینالتخا وا هکراوویید ران ایلیا
 قلوا شملیا تأشن ندنالیدست نالوا احا هرخ- الاب هنن رزوا هد وسهر نانلا
 لیدعمل ادم یراض«رحیدو ینهدوسم كلا لیدعتلا لبق رلهسمک ضیا . ردکرت
 شملبا ظفح ینهدوسم ناسلوا ماما
 هارویو ینیدنلوا فح هد ریس بک بویلوا لہ و اوج كزصب طقف . راردبللوا
 , ردقفحم یسوا مدیر وص يیدلدا لف
 قرهلوا هدحاو هخسن هیللالوسردزن ارد
 ربفس ا یت .ردنشملوا سانتفا ندنآ تولک
 ندیلک هفیلخ ن, هحد ترضح یر
 سل راضح مود رصف کر دب وص
 ا ری یو ك تسال
 لئتشهد كپ ېشورخو وج را سیو



(so) 

 رج یزس نب » رصیف تیا ,بولؤا *
 ءاسو تیالص کهدز ديد .. مدیاب نوجا

 چوکی ږاغ رح هبد «مدلوا نونک ندزکت
 یدنکر ارب هلک و ,ردشم رب دشناب هلبا لاح

 قهدنقح هبحد ترضح للیم همالسا كنبلف
 قوا ملست هزع.دنفا هلا لوسرو هلن افیطلت
 ییدلنا عیدوت ههبلا راشم "یناح نوجا

 .رونلوا تابثاو لالدتسا هلبا اباده ابنارک

 هلا فنع یریفس یودب رب هبوب هکنوچ
 .یدبا قو منام یخد کمر و یدبا عفد

 نادنزوس یم هماللسا كلفه اذه عم

 مکح یخد ینسانعم لونق همام یمالسا
 زم دنفا هللا لو سر کن وج ۰ ردلماسعا

 اما جارجتسا نانعموب ید یرلت رضعح

 یقیدنل وا لیصم و نایب هدییلحریس .ردشم



` (4D 

 هلوش یهالسا هدناوج دلرصشف هلهجو

 زیدنفا هلالوسر یرلزوسییدابوس راد

 قات هرزوا قلوا زوس رب هناکزان زکلا

 یرصو هتززوا رزوسو هسقوت كرهدیا

 و . ردشماعاط هد ردشلوا ناماسم

 الصا رانامزوا هبهسخحرات قیاقح یهدلوب

 هنادسیم ی یرغوط و ینیدسلتاق نالا

 یکیدلدا زارتحا هلهجورب چه ندتعوق

 تقد ههکزان هقنفد وش نوجما قمالکا

 رص زکلایرابوتکم یهدلوبوب هکردیلعاوا
 هدهبهرواجتملوام بولوا صوصخم همور

 یارتنک هد یسهنادرب هدهرص یبدلردنوک

 همان موق ص نوعلم .یدشلردنوک همحع

 ن هللا دبع نالوارومأم هلاصیا ینوباه

 لاج لاج ىنا هدنروضح یمهسلا ةفاذح



(eV) 

 بوس یخد رازوس ازسا ماطرب كردبا
 روضح اسهنیعب یتیفیک وب هفاذح هلیسم
 هني تیفیک و شما غیلبن هبیهانبتلاسر
 ,ردشعلوادنقو لقن هنیراباتکربس هجهلب وا
 کردیا ققح هنسیدنک یدنک هلعءاش
 | كاازستءرح ید ندنفرط موررصیقرت
 .یدازعلوا مک هدوایدبا هسل واشلروک

 نواههمایث نالوا دوصقم هدارو هجزب

 تاذ هدسنلوصو هرصف دز كد ا

 ریمغس رشم هلبا لسحا كنيهاندلاسر

 هدساجګرب یبهلتسم یرافدلوا ناشیذ
 هک ردنراع ندقعلو شلدا هنع ثوحسم

 وب هرزوا ینجهنلوا نایب لیصفنرب ًابرق
 قعلو ندهسلحا لیاکتش اذ هلام

 یددجتو نوکتیخد هدر صقر وضح هلبسح



(¥4۸) 
 . نم هنل وا روصت عنام رب چیه نوجا

 ارعا یلوا هزمتسود زعاحاضباوش

 اهد تاقزب هسبازر .ید رب دلآ و یک یتاض

 : هک دید نوا اعدم دیأت

 اراصن كلم هناك لقه نامز وا

 وله یشملیا لوق یتننارمهن . یدبا لکد
 لا كرا هله زا .یدناراو یخد هراس

 .یدبایسیشاجتشبح هد یس ر, ندنرلکویب
 یحد کا یرلت رضح زعدفا هللا لوسر

 . ًاشنەكينودب رفهکیدردنوک نو اههمانرب
 :ردشا هجور یر وصنالواجردنمهدخ

 دست نم .میحرلا نهرلا هللا مس »

 كلم مخض الا یشاحنلا یا هللا لوسر

 كلما هلا كيلادحایناف كيلع مالس هشدحا
 یسع نا دهشاو .نمیهلا نم وا سو دقلا



(۳4۹) 
 م ىلا اها ةلا هک و هللا حور م سم نب

 هقلخف . ىسعإ تامحف .هصطسا +طل الوتبلا

 هخفنو هد مدا قلخاک هخفو هحور نم
 هل كی رش ال هدحو هل یا كوعدا یاو

 تثعبإ دقو ینعش ناو هتعاط لع ةالاوملاو
 .نيماسملانم رفن و رفعج یم نبا مکیلا

 كل وعدا یافرحسلا عدو مه رقاق كؤاح اذاف

 اولقاق تحصن و تغلبدقو هللا ىلا كدونجو

 «ىدهلا عنان ۵ ىلع مالسل او,یتحیصن

 : رد آ هجو زهد ینینم لأم كنهمان

 شبح ندفرط دمت ىلوسر كهللا »
 كنس مالس ردهمحضا "یشاجت یرادمکح
 مردنا دج کس نب .نوسسلوا کیرزوا

 . هلا نالوا نممهلا نم وا اسودقلا كل ٠یا

 م ی نب یسع هکمردیا تداهبش نیو



e 

)۳۵۰( ۱ 

 هندصحو هسطینا هکردسهلکو جور كهللا

 هباسع ے ص « ردشملبا اقلا لوس مع ص
 قلخ ندنحور یدنک ینا هللا و یدل وا لماح
 یدنکیمدآ .یدلباحفناکا ینحور بودیا

 ینس نب «یک یبدتا حورحف بوت ارابلیلا
 هنتعاط كنآ و هدحاو هلا ناملوا یی رش

 کما ناعا کب و هفلوا عبا اکب و هب یلوت
 .مردیا توعد هفعاشا هنأ رق نلک اکی و ۰

 یلعوا مع هزس «مهللالوسر نب یدعا

 یرفنرب ندنیملسم ریارب هلکدا و یرفعج
 یرانآ نامز ییدلک هم نانآ..مدردنوک

 ینس نب ارب ز هللا كرت قوخو تبا نون
 اکس هتشیا .مرداتوعد ههللا ییرکسعو

 یمتحییصت .مدتیا تحیصنو غلبت یعاکحا
 عبا هب همنای ر تیاده کیه .زک دیا لوبف



(te1) 
 «نوسل وا هسرزوا كيا تمالس هیسیارولژا

 هدنرافرط شح رانامز وا یللب سا

 هلکلاب ندنساسا هلا تنادحو تمارصت
 همان وشا یشاجت هک ی دیا شماسعا دعابت

 یکباوج هناکزان ييدربو لرصق هنوباه

 یتیمالسا بوبا افتکا هکمریو باوجرب
 ًاتاذ . یدبا شملیا لوقا ناح و لدزا

 قوسح رب قردلاق رازب ندشپ رف هرفک

 كهبلاراشم "یشاجت هبمالسا نیرجاهم
 یشاجم ندشیدنلوو شملیا اجا هنیدزت
 شملیا مالعتساو قیقح ندرانوب یتیمالسا
 ینیدزاب هب ید قرشا فرط ۰ یدیا

aیالوطندزمغیدم هلوا سرتسد  

 یاسا ادج كهلل اراش ه هد ەسلاأ ا

 ردن دهرات تاققحمینیدنل و شہلا لوف



(tor) 
 كن هینارصن رتاش هتشیا یغد هلئسم وشو
 ,رایالیکش]ینغالراپ هلاو ینسبجت زکس

 تاحاضلا زمکیدر و ردفق هارو

 ترمش«كیاراصت هدنمالسا ردص عقاولاف

 .روک یفاک ةدایز عم هناا ین رالاغتشا لب اهب دمع

 .یدمهداد ر یتهح وب كاطم زمتسو دهلک

 هدراشیتساو هل | ل ا صن ر یک هن كنا راصن

 نابمرد هدورلیا اهدزارب یمەلئسم ی دنلوب

 یمهرص زوس هدلاح ییدمشو ندنغحهللوا

 هنناروتریاشب ید كناو هسانک راشب

 هلزمتسود كيلوتاقرلذحوبو ندنفدلواشلک
 هرال جا و تاروت یتیدلوا روبحم هلوف
 قيال هدایز نده رات راشب هلغلوا دنتسم

 ید روک ذم ثحبم ندنشجهلوا تبا
 د یدلدا داشک ینآ هجورب

# 
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 غز

 ندهمانک را

 « هارو راشد 2

 زعدنفا هلا لوسر ندهناروت بتک

 نالوا رتاد هنیراثءه یشدت كاتب رلترضح

 مدقم ندنرشابم هدارا و ققدت یراتآ

 ها ک -: هک قدنالک ۱: مزمتبسود فلت یون

 هدنر ذالرلناو هدرالحا هلرک و هدرلتاروت

 مسقنم همنص چوا a راربخ نالبر و

 هیلاحو هیضام رابخا ید رلنوب بولوا
 لاوحا هروک ذم بتک .راردهلمقتسم و

 مفلا لھ و ع رص یک یکرک ینهضام
 لاوحا هدهسیا رارزدنا داربا هدنروصرب

 نالوا دام هنب رانامز یدنک ینعب یهیلاح
 ناس هفیجا ندقبجا هبوا یناصوصخ

۱ 



(toz) 

 شاو هدنجنا تالیثعو زومر اطر بويا
 هنعازوا هسلکح هفرط یناه یک یرد

 هکرازدبا نایب هلرلزاوس قجهلوا دعتسم
 یتح «هبدرات وسمهالک | یرلدا سان داحا

 بویمهبالک | هل یناماع زاوا رولوا
 هن رلهقشب هدنرارالک ارلنالوا ققح نداملع

 .نلرداریتنه و حرش نوجا مهه ید

 هه اختم تهادمقوح ر :هدننابمرلن و .اناذ

 یخدیمکح و برس كنم وا شک هروهط

 كرازودس نالوا راد ه هبلاحرابخا هتشرا
 .هیضق یرللوا جمهدنم هدنجشا زومر-هب وب

 یدنک یعب هلبقتتسم راتخا هله .ردبس

 قجهلوعوفو هرک وص ندنرلنامز خصو 

 وا هلبانوک انوک تاراشاو زوم اص

 رولوا هکراردبا نایب قرهلوا روتسم ردق



(oo) ۱ 

 برف همه یهروک ذمزومر امدآ زلوا

 هل املع زاوارولوا یتحو بویمهدیا هل
 یرانوب یخد املع رحیتن بویمهالک |

 كبو-قوج كن هدجازختسا قوزا .

 یفیحا (۶د روس ؛زارکخ اواو مک الوم

 وب هلس نر رحیم کلب یس ضوع اهد و

 نالاب هرلن | بویمهالک  یمبقتسم رابخا
 هر وص ند دربو رنانعم اط رب شلکاب
 نلیرب و ربخوا هلب روم رلئامز هرخ الاب
 هک وس ندقذمح هروهط نادم تاعوقو

 هلاح و رکم هوك دم تاءاشا و زومر !اه و

 ندرز كره بند « شروسدا تلالد

 وصح لد وصقم ىح هنک وديا هب دوصةم

 یتءالثع .رار زلمهلوا ففاو رک وض ندا

 یلو صون ۲۳و ۲۲ كتاب یخ ر .دلنحما



(o) 

 هریمتس رب ندلسارسا ی ءاسا هدنراتآ
 ندنفرطبریبهلج كنرب یدعا » "ةراشا
 بول وا لماحهرک اب هتشراهلیسهطسا و یمغس

 لسونام کاو ردقجهروغوط لغوار
 كمالک نالبروس ود ردکچلبلدبا هبمست

 یدلوا عفاو نوا وا ماعا «

 هلیتقو هلهجو ینجهلبثالک ۱ ندنسملنسد
 لماح كر اب رب یمغسر ندلسارسا ی

 هدننروص ینجهروعوط نالعوارب قرەلا

 ندلوتبلاع سم كياس ترمعح هلازومر

 هدهسیارولوا شملبا رادخا یفحهغوط

 تریضحات یخ و نالوا راد هلقتسم

 ین توسهلتشالک ۱ ردو هند كناسع

 نت كنم رات رضح هلاراسم ۱۳

 » هباسیع تلالد و نمرو ربخوب هتشيا



(ov) 

 :یداشملمهلشالک | هب د «شعا تراشا

 هرکص ندنقفح كنهروک ذم تقبقحشوخ

 دانعورا صا هدقمامالک او راناسالک | ید

 ! اردشل وا قوح هل ران دی ا

 هصیق رب لاحوب نوجا هواعم بک
 نوجا یدالوا نانا .ردلاک رئارب لکد

 ناک هعوفو هدلاح زکیدملس یشتسم

 كةسم ضرر وصف ب ع و تبع

 لا وا رده اه رولس ےک هدنلاح یتبمولعم

 نوجا ما همیظع لا صم قینآ . ىدا

 6 ید يسا مالعا ییشتسسم لاوحا

 ی ءاد | as E جراخ ندموزل

 مت 4 ۶ ۹۳۹ .ا

 ه رذص لدا رک وأف هدب راد امر لسارسا



(۳۵۸) 

 لکدتراشاوزمر کج هلک اهد كنب رکیدرب
 ارز . یدبا روتوآ هل مالعاو حرصت

 عباس كب( ا هلو نوجا APA ی

 موقون کوچ «یدباراو یخد موزلهنسرا ما
 تدمو تشعل نامز هلس ثسراریمغس یدنک

 ی و فورعلاب ما هدن راد ون و تای
 وش راقهناکحا یراکدل ادا , ۱ هلبا کما نع

 ر هله رهرتتسوت رکن رستع:طا ابر ۰

 تب هحالوف كب « رکص ندنلاجرا تلت

 ون اعفاو . یدبا رزرو یلود کلتسر

 هه وسوم هبعرش ماکحاو كسرازادت را

 ید یسازح كنم راکل شاعر هل د وصول

 لام یک لباب دوس رس بونما رخ ات
 تللدیا تزاسا راحود ندنف رط هر واحعتم

 یردادت را یارد لدا ف رظ هدر وص

  ترع هس رادد وهم ةد“ لأ زون وا نامعا



(+۹) 
 ندب زاشتسم مراد و هلع ءا .یدیارل زلا

 ترزاشا هدنروص ر هحلت وقف ریش ضعا

 -4> تعل وحش كل راریمغس یدنک هلهحو

 هرکص ندبه اسطت هنرلابلخ یدنک یس

 - هملوا ند همش . رد رابع ندبو ند »و

 هديا تام ءدنرز وا نالع» وا هد د « ردقح

 هحینساضتفا لاحو نالوا شرک هنمکج

 هیتاروت تاقیفدت هدننابمرلنآ ین رابدوهم
 كياسدع ترضح نامزر راد اشا غوا هلا

 ی کبد > رکص نشو یکجهدبا ف رمشآ

 ها دنا: تند رتفذ لدا ترضخت نامز
 زومر نالوا رثاد هرلنو ینکج کچ هعاخ
 لالدتسا العا كب ندهیتاروت تاراشاو

 كبامھىلار اشم نلوسر یو رلبشمایا



۳۰( 
 هدهساا راشلاف ید رظنم هشرادورو

 یراودلوا رظاتم هی ردندهس ض فٹاطل

 تاروهظید نامز یرلکدلیا روهط رلیش
 هش راقدلوا هرظتنم لاوحا كنهروک ذم

 هردراشهشقنح هسراکناو در قرهبمهناتبا

 او و ی كنهعقاو تاراشمتسا اما

 رلنوب هکردیلتوق ردق وا یتعانق یک هدیاپوب
 ۳۳ دس ترشح دال

 داقتعا الاح ءراردهدقمروط بود اراظتنا

 تعیرشو كاج هلکح سم هکراردبا راظتناو
 هرکص ندیاو كح هد | حالصا یە وسوم

 .ریدشیراق لیطابا قوچرب هنب هب ینا نرد
 بونج كن بروس یب ندناراف تیام بولپ
 ر, ندزا2خ هجربمل ییدمش و ندنراتهج
 یتهبرش كا هتشيا هلردب اروهط یخ اریمغم



(۳۹۱ 

 . ردتجهلوت ماود
 هج وامس بک دصقم ندناح رشت وش

 دام راسخا ارصت یهلقتسم تاعوقو

 قعالکا هلا تاراشاو ضر زکلا بویلوا

 هدناشلامظع نآ رق .ردناس ینغیدلوا داتعم
 قو جایثحا ردو هب واس هراز تتک اکو

 رلزمر نوجما لبقتسم ید هدنآ هدهساا

 مور » هدمور هروس هلحزا . ردشلروک

 هکونلاح « یدلوا بولغ» هدضرالا دا

 هدنفرظ نینس عتب هرکص ند ولغم وب
 تا نالوا ا رد رلکج-هلک بلاغ هنن

 ینیدلوا زتاح نوجما لبقنسم كنه رك
 اهد هلت سن هتناراخا هراس نی ريخ

 بلک هنب هدهسیا حضاو هدابز قوج كب

 نمر یهدنوب ۰ ردلکد حرصم ابلیقو



/ 

 )ل(
 هزوک ذم هک .ردلخاد هدنسهک « عضل »

 هنامز مسف رب ردق هب هنسز وقط ندهن چوا

 یخد یمهلغ طور هلتهج يیدلبا تلالد

 هعوقو ردق هب هنس زوعط ندهنس چ وا

 عوقولالبق رابخا .ردشاروم اعا یجهک
 هدااح یشدلوا ند»سهاب تازحیهم یسهضف

 نعت یشد نامز قوچ زا هلیو هاب
 كمر و یخ ینهلنقتسم لاوحا كلرهلب دیا
 تازحمد قجهفارب هدیربح یرلت دشا

 کوب یسیرب ندشنیتفانم هلغاوا نده رص
 یسبر ندمارک باصا لرهبهتسا قعاتا

 ششم هدنقدص كيهنا رق رادخا هسپا

 امور ردق هبهنس چ وا رک ۱ ندشدلوا

 لیتا دنا هسلا رأس هديا هلع هرلءادارتا

 یرلکدلبا هسلع و وو هود ردق وش



(1#) 
 ینحملآ هود ردقوش ندنمصخ هدنروص

 . ءئديأ ناسدعاب لوقو ثم رب هد نقح

 .٠ ٠ نول هنازاق یاوعد و هلاراشم یا

 كهللالوسر 5 رفح هدنقح یغ> هس ها زا

 ینرادقم كرلهئس هدکد لا داسفتسا یار

 - ادقم لرلوود و یسمر E رذق هژومط

 نامرف یسعلافوج هرود ٩۰/6۱۰ مخ یر

 هنا زر هلهد-ووب لرل هنس "کردشاروم

 ينم N « عن » بيس

 یضوطیرخ كنا رق مفاولایف .ردتعسو

 ین-اوعد یخد هبلا راشم "یا قرەقىح

 .ردتء ازاق

 نآ رقهسزونلوا تمدن هکزردیارارکت

 ندورتاس بک هلس یزومر كناشا | مظء

 ن هلق ارز ردح رصهو نعم اهر



GB) 

 كنسەلک « عضب » هب وب اب راربخ ییدرب و
 ناعم هحرادقم یک مک یندل وا یواح

 ممالع نائلا تلالد هتماق عوقو دوخایو

 هرکص ندن | رق .رارولوا مهنلا له س کد

 لباف هداز اهد ندناروت هلحا راسخا

 بعص كا هبتاروت رابخا طقف بولوا مهفت
 راسهذم و راتلم هک صوصخا .رد-هبلا

 ولرد نایلبا نایرج هدنرلهرا املعوهدننابم

 تاعداخح یرتکدلبا مازلت سا هاراهعزانم

 قدارفوا كبو ذم بک هدنبساننا

 -دلدبا راحود ندنف رط رامجرتمو تاش رحم

 ءوس ییدمنکچ كهسمِک و تاب رخت یی
 ناه ین ه ولطم دصاقم تالوأتو تارشا

 .ردشم وف هلاح لوصولا عنتم ناه

 نامز زمشدنالکا ءزمتسود یقااقح وب



(۳1٥) 

 ندناصوصخ نامهلوا لّباق یدر اتاذ

 یدلیآ لوبق یتسهلج هلربسح یراهوب
 : هک كدتد هرکص ندنآ

 هدمالسا دز یمه سم راشنسا

 بولوا ندل؛اسمشمایا ثدح هدراب دمش

 زاربندنا هکلبو هدمالسارذصاهد هلئسهون

 هذباص راشب یفیدلوا دوجوم هلس لوا
 "مو مکیداب دارا هدننحابهمنارصتو هدومو

 هردشملیا تابثا هزس تالیصف و تامولعم
 هرکصندکدروک یهروک ذم تامواعم ارز

 دوې و هلهاح برع هکزلاق زک«مش هلا
 لادتشا "هقیقح هلی | هلئسمو ران امزوا !راصن و
 و یخد ران املس اقامت هکو اا هردراشملبا
 نظم :ردراشلوا لو عجم لا نم

 هلال وسر یسلاها هن دمو کم هکز کسیم ردا



۳۰ 
 لوبق هجمالوف ی رادوبن قدص كزعدنفا
 تععئو ؟ ردرل مرو یدا قید و

 ولع هد « نوشاس» زکلا تمسشاهح

 نالوانینمّوم لوقع شح هطبغ ی راهبنیم
 هلا كتما. .زدشملسهلوا بیصن مرارایت
 هرناسل هرطانم هڪ 4هسلا یمسق لوس

 تیاده لئا هدنسهحس هلق هدهامو

 یک هن ندنرلناسا لرلنو ,ردرلشملس هلوا

 ندنرلرطاخ یتحو شلوا رداص راهضزاع»

 ناشلام افع نا رق هبا یمکرههن ثولردهب

 ۱۳ تک ی هفاک هلرلن |

 هدینهلمح و شمریو هدیبرلباوج لرکج
 ہدنن اه ب ع یالهجیتح .ردشءابا مازلا

 مز, هدوا هکهلهپد رپیپ صن همدا وب »
 لیا قلخ رک. ہد ںاقاقو س جما رب یک



(VD) 
 نالوا راحو د هسارغتسا «رول ون هدهلماعم

 نلیند رمغیب قزهللوب هل تهالپ بابرا
 ننگ وا قولخم اب هدف وف تک هک فاد

 هد یرلنون هدیدیا راشلوا لئاق هنموزا
 هنن كناد نامند ریمقس نوحا هاشنزا

 وا طقفو ینحهلوا یشر هقش ندناسنا

 ماکحا عضو هللا یملا یو كل ءاک ناسنا

 شلراو ردق هتاعانقا و تاحاسیا یت دلبا

 كنسیدنک ناشلامظع نآ رق یدعا .یدیا
 قدصم یراباتد نانل و هدنرالا ازاصنود وم

 رشم هل راباتک وا هلزعدفا هللالوسرو

 زونسوب ین هدندحش تروصر_ یغیدنلوب
 نوحا یسلنوق هنادیم هنسيا لکد قداض

 تروص رب هنسهجروفوا نادیم هناهج
 ارانمنو دوې زکلاب هج وق هبهتروا هد وق



(rw) 
 ه هیمالسا تعاج یتحو هلهاج برع لکد
 هناقبعت نوجا قیدصت كناعدمو هليب
 ارد روت ذه نکا . یدبا راشمشرک

 هساتک نیهار هدنصوصخ ییالط) ولنه 

 یدیا رولوا رابتلروک هن یاو یدا هسایب

 رانامزوا طقف . یدا رایوق رلتمایق ؟رله
 لویقزمیا ردبا ناحتما ی یهانیلاسر تاذ
 راهظا و مالسن هللادع نابلیا مالسا
 مالسندما قیدصت ًالق هدلاع ییدٌما مالسا

 ندیناربعیلجشاو دوم یاماعیک مکشم نب
 هد کمو لفون نب هقرو نايا را همحرتهب ین ص

 یک بهار سادع نالوا نیشن هعموص

 هیمالا تلمو م راب رع نداراصن نیاهر +
 هيلا و هبناروت قیاقح نالیا لاقتنا

 يلع ندنراقدنلوپ قدصم ينآ رق یاوعد



)۳14( 

 صوصخا یلعهدننایمهلحواو هبهلج مومعلا
 تعانقو ناشمطا یخد هب هما سا تعاح

 ۲ ردن هلماک

 اا هفتن كزمتسود همدقموسش

 هلا تامولعم یلوا نانلوو شمشلر

 تققح لوق ی هدنسیدنک كرهشلر

 كب هل؛دم طة و شملبا هیوقت یدادعتسا

 رالاوئس ضا كج هلس هل وا رادم هنخض وت

 نهم | تاحاضیا ندنغیدلوا شهر وص اهد

 .ردراشاوا اق هنماقم ییاوج .لرالاّوسوا
 : هکردشملسد ندزم رط ارز

 كن راترضح زعدنفا هللا لوسر

 شمالدا نودن هلس نآ رق هدننا تدم

 نلیدوکندهرکص هل ثیداحا طضزونهو

 .دنلود شماملنوف هننروص يماظتناو ماظن



 سبد
 نایدیا ندرالبجا ندراتاروت هلیبسح ین
 رت هدههلار و هات هخرد تاراششصا

 هدهماللسا ؛یدام ندنش دل وا م یا

 چیه هد ناه هنودنو طرضو دق كرلت و

 هلا نمزح لاک مزب .ردشمامهلب رو تسمها

 هروک هناقشحو تاعش زمکی دلس هل وا قوم

 الق هللا لهو هکزرولسهد ندنعون نظ
 یطزق ماما ناماسم ندبا لاغتسشا كابا

 یناذو هدصهرواحم لخدم رد رلت رضس

 كنند ترم هک كدا شمریدتناط هزس
 ییدمش كنانناتساییدمش هدنسهنس ۰

 هدنسهنتس ۳۲۸ و دلو هد رهش ودر وف

 یارظانم نالوا هل ا اراصن و شما لاحرا

 .زدنشمزا هنن اتد مان « دن رفا دتقع و

 ياملع ينرعغ هروک ذم تاعش نکس



(VND 
 هنن راب اتک هش شرم دیت>-لاقتسالاب هده هراس

 برق هک ردشادیا لاخداودیق تامین ع اتن
 یامولعم ندیا اضتقا هزم راد هرانو

 هب یضوط ندب ضوط نکل . زکجهریو
 ثمر قرهلوا قال هلا ارابصنو دوم

 ماما زکلاب رلناماتسم ندا لاغتسشا هليا
 نانسرخ .ردلکد ترابع هد ندیبسطررف

 هلردیا لوبق ینمالسسا .نکیا ندن راسا
 نامجرتلا ها دبعو شمثلرب هنیرلف رط سن وت
 بات ره نملسلا و اپملعلا نم و
 دری برالا تفحتو ید قتحصرب نالوا

 هدر هګ ع هیات 6 بیاصلا لها ىلع

 یتفرحم هارالبا هدبانکوبو شمزاب باتک
 كنس هلئتسم یتبهولا كناسع ترضحو

 تلاسرو یتابثا كتوبن زکلابو یالطب



۳۷( 
 .ارصا به ىتب رشم هل ارال ا كن هيد

 تابثا لزوك كب ندنرظن هطقن تب
 ندنافرعو لضف تایزا نم شاع .ردشنملبا
 رابدنفا دصسو ینهذ یحاح زج وعم ردارب

 لوا ردق هنس یعرک ندنو یتارمضح
 كردا هجرت هزمنانعناسا یروک ذم باتک
 نامزوا هنثحانم ضد كب | یخدزجاعد.ءزب
 راد 6و هک رد رش لبا تامول عم 2 والع

 یلهحولرمم « رابناقرف » زعالاقم نالیزا
 قحا .ردثملوا رشنو جرد هنههعومم

 هللا دنعردق هب هلک هر دفا یهذو دصس

 السا یاملع راس یرالا هفحش كيامحراا

 ظاقبا نهج بوک هسنیرللا ید كنب
 هبمالسا یاماع قوح كب اهد .ردشمانا
 هله زا ۰ ردشم زا رارثا هدناوب اراصا در



 (ve) ۱ ا
 یزار ندلارخف ماما یحاص رد ریست

 تایآ ضب هدنارمعلآ ةروس یرلترضح
 ییدسا ناس هدنسانئا یرتسفت كنهع رک

 هلبا ساباپ رب نداراصت هدمزراوخ هلهجو
 هحرک | هثحام هکردشعلو هدناثحام

 نالوا دانسا همالسل اهلع یسع ترضح

 تروص هدسلا ترابع ندیدر كتهولا

 هدندب رفلا دقع كنطرق ماما هب واح
 یراقدجأ هدننب زالا ةفحت كيا رتلا هللا دبعو
 لاو تاروت یعب هردماشم كب هرغح

 كیاملع ضد نالوا فقاو هنناکحا

 هدنروصیدنعو یلایخ فرصیک یرلقدباب
 هناا لاو . قارون وا هجا
 .زدشمشرک هبهث>ایم هدنلخاد فوقو

 یدی رفلادقعكنيزار رخف ترضح هباع مان



(Ve) 
 ةف یتح كرهمهلبدنا هامتشا هننیدوقوا

 هکرولم هلوا نط ینادوفوا ید ی رالا

 . هبیا شمامهلوا لصاو همیرالا ةفح ك
 شموف وا ناتک ربرکیدرزکب كب اک | اقلطم

  نخیقمامآ لب وب هن ملت دبا همش هنذی دل وب

 فوقو هنماکحا لبحشاو تاروت یک یزار

Nثمالسا یاملع ندبا هثجحام  

  نع هگردموجیم یحشوق یلع یخد یسیرپ
 بولواندنماوق اهلرتی :دیلطسویابسآ صا
 مز یل همور راد تیام و هناربا هدعن

 .هبملع تافل نوک انوک كرهک دم ییوطانا

 يراثآ كناذوب .ردشلوا رامشترهش هلبس
 نمهعااطم راظا و دهسر به یرضوطندد غوط

 هلل ر نددوم یاملع هدهسیا شمالوا

 زءواعم هطبساواپ یسهرظانم نوک زونوا



 یدو قرب ۇق هتوب نادتم یتب رشم

ونا لوق یر چه مع
 هدراکناودر ب

 شمراو ردق ه هدناعم و هراکم قرط "

 لب وب كناتنشلاملفع نآ رق تباہ هدهسیا

 ندنتسعلوب عماح یهدیاو هلزا .قیاقح

 كحش وڌ يلع نوک هله دار هلک هفاسزا 3

 خامسا یتوالت راد تما یخ رم ندا رق |

 لوق یمالسساو داربا یتداهش لک هدا

 یو هدن سه یرتسش هلل ازور .ردشملا

 هوالعهدیهفیطل ٌءرقفوش سارن هلبا باک 1

 تیاف موح سعی وق لع :هکرید كر بابا

 ر..چییه هدبنتامشن :بولوا تاو ماا هب رک |



(ty) 
 هدکدلبا لاوئس ینلوبق ببس هرکصندنلوبق
 توصلاه رکردق كزس هدلاع و یخدیمصخ
 اذه عم ۰ مدمتشياو مدمروک هسمک رب

 ماکحا و مولع هدمکیدتسذبا یزکتوالت

 رب هللا باتک نالوا عءاج یرخا و نیلوا

 یشاصنا قترا هنرزوانمهثحایم قلبا

 مالک و نا یجو كنو كرەديا كب رح

 مدنوشودینخ> هيه هلوا یشر, هفشب نديابر
 ناربح هراتفک توالحوا و مدتا ماست

 مدلوا ناملسم نوجا كنا قرهلاق «

 یدنه هللا هحر هدر .ردشهرو یاوح

 هجرت قلا راهظا كنم رات رضح یدنفا

 ولورمون ۲۳۵ هدندلج یحاکیا كنسرل

 ناکمتنج هل هجو ینیدنلوا ناس هدف

 یدوم هدشنامز یا ناخد زباب ناطلبب



WW 7< 
 فرشم هلا مالسا تاذ ر ندنساملع

 مولع و شملا ینان مالسلا دبع قره
 كردباراهشا هللا هرمرب كوب هجهیمالسا

 .ردشمزاب باتکرب هلیمان « هیداه "هلاسر و

 .ردشمامهلوا نعروظنم مزب شو باتک وب

 یدشتا هللا ةجر هیلاراشم لضاف طقف
 كنهیداه "هلاسر نانلوا رکذ یرلترضح
 هراس ثحابم قرهلوا بایرفظ هنسهعلاطم

 رضح زعدنفا هللا لوسر هصااب هدننایم

 ی اخراج رات عب ریش :كنبرات

 یاملع یهبناروت تابا یرلکدلیا سابتا

 فیرح و رببغت لصن هرخ الاب دوم

 حاضيا و حرش هدیانک و یب رلکدلیا

 یران ضح یدنفا هيا حر هلغملوب شملبا

 ساتالا ینبافحقوجرب ندروک ذم بانک



۱ ۳۷۸ 
 درک و یوم رک و شمزا ایک. یدنک

 هدهارادتم شیاتسو حدم هاو ۷۳

 ترهش رب هل هحایوروا هدر رولو

 ی و٩ بس هن یاس ناازف 4 جم راز هصوصخ

 ?WE ۱۳۵ مدا ول ردراو یس هلم

 .دلو هدنرهش رمزا مز هدنسهب دالبم

 سدقف ار ود و مدبنتکلع الوا كردبا
 ندک دلا لیصح لاک | هدلوساتساو هدف رش

 شمزک ینرلرب قوج ك كن وروآ هرکص

 هند تانحابم لارا ابا قوچ كب و
 دصق هلبب هننایح هدرب یکبار, لرهشیربک
 ۱۹۵ بوحا ندشدلشقلاف هوا

EG Eهدنسدق . یدشلک هسدق  

 كر هشررك هنانحانم ید هللا دوې یاملع

 دعو هدرانارو » تیام هلبا هبلغ هب هله



(v0) 
 مایف هتساوعد 6 حسه نایدا ریشدتو

 ناتان ندد یاملع هس لوا كلا هدا

 حدس ملس»اب یتساوعد ٹموقرص "یعدم

 ووچ رب یک ینیدسیاط یتیدلوا دوعوم
 .یدیانشلبا ناما هنوف رم یخد رابدوم

 هینانع تموطح هجا یہا بوب ویب شيا
 هک شحلءا باج هلومناتسا فیق و تلاب یعوق رع

 مدار ناخ در ناطاس ناکمتنج نامزوا

 ناجع لا ازم مب نت تز یا
 روهشسم یخ د هدنلاکو ردص "لادن بولوا

 كن و یوهس هناباتس . يدنا عاق لیروک

 ار راسو ناتا نالوا كوء دیس راوح

 رمد هلا لاک و لضخ و ناق عو م ىدوم

 قرهقبح هس ر وضح ی

 یدک ها وحتساو سا ندیفصآ فرط



)۸۰+( 
 هنادیم یهیناروتر اشب یوهس هناباس هدک
 تربضح لکد كحیسم زکلاب كرەكود

 كناشیذ ربمغس رب رکید هرکص ندحیسم
 شمداو ردق هناا یکجهدبا ف مشت اهد

 لئالد نانلوا دارا ند فرط یر وک و

 ندنساوعدیت>حیسیدنک تیاهن هسرزوا

 مع رخف یخد كدوعوم ینوا بوک زاو
 یرلت رضح زعدنفا لسو هلع هللا لص

 ..ردشمک همالساو هناعا ماستلاب ی راقدلوا

 و هروک هشیرلتباور كلاوحا نیس رقم
 قرهماشب ردق هنسهبدالیم هنس ۱٩۷۷۹ مدآ
 لوجاتسا عباعلاب و شعا تافو ,دلوساتسا

 شعوب هد رلهثحابم بوشیروت هلساماع
 بارفط هنرهژحایمو هک افح هدهسلا

 بودا فلت 5 هردشمامهنل وا



(۳A۱) 1 ۷ 
 قحنآ ۰ ردشهامهیدبا قیقحیخد ییدعا

 هدنتسوجرد | تابیا .ینجیمسپ لب وک
 هنراخش ران ابوروآ یدنک و نالا ترهش 1
 هلا كمدا ر یلاوغد ناردتناط ردق "

 بولوا راکرد ینج«نلو یخد یابوتکم

 ههروک ذم تابوتکم هلییسح نمزجعزب
 هرکص ندبو اب هدالهسا شمامهلوا قفوم

 هرکص ندنوب دوخابو زمتیقفوم مزا هني
 هسک ینامحا یراتیقفوم كنیرلهق شب
 زمغا داصی رثمسا مر هداز وب , نم هدا باس

 ی راظنا كمالسا یامنع ادعام ندناوذ

 كحهدیا بلج هشراتهج لاو تاروت
 یورح ر و e رلم دا قوح ر اد

 ندرلن | زکلا 3 کر دش لحنا رل هح امم

 افتک اهلبرکذ ثنمرامهم لا چاقرب هلیوش



(FAY) 
 كهل م ون" کونلاحا ۰ قدلوا شملبا

 مواغمو دوخ وم هدعالتسا دز میدقلا ن٠

 زدنفاک یخد یردقوب هناا یکیددکهلوا

 جاتسا ندهروک ذم تامدقم هیلع ءاشب
 تا كنهنمالشا یاملع هکزردا تابئاو

 یاداهشتسانالونعوقو ندهیلجناوهیناروت
 ینارصن دوخابو یدوه لصا نع هاب وب
 قیدصت ید هل رالورتن وف  رامدآ نالوا

 و هروکذم رئاشب ندنراقدناق
 وب و نشا وق ققحت رب هدابز ندرناوت
 یتهماقا نار و تحقترا هنهلع تقیقح
  ردکعد شعاق ید یو

 یصزوسنووس هح ېز وا زار هعفد وب

 هدنسهحرد ضصوزرا رم سود كاملوت اف

 هنترابز مز ندهیدقبنک ,یدهلکید هلتمها



(AD: 
 | "هدازندزب تسد زوارابش زمشدم ل وارد
  1هصاوخ هل و اده عم كرەنىر ۴ ا

 "هقیتح قلوا بای رفظ هبهچدق بتک داع
 | ندنآ .یدسیا فارتعا یننپداوا جوک
  8كالتا ,یاملع قاقتدق ید یک

 هشرزوا لسبحا و تاروت یراتفد نظن

 یه دم تیرشبمزکلاب هل ران وب كردیا باج
 شیپ ید راسا شنا را

 لوس كب نوجا تابثا یهمهبع وارسا
 ناتشنورپ ید بسر هضرالو توق
 ۔اماسم لؤاب لوا كنیرلرتویسیم كيلوتاقو
 هضارعت نوجا توعد هشنارصت یران
 حسم وڈ هدینداوا یمهضل یراهمالشاب

 تیام دار الاب كرەبسمولوك نوجا عیسوت

 روسلو هدنرزوا یراتادود الاح ممسب وا



 (عرو) ۱

 : هک یدید نکیآ
 . دصقم ندزگیدرس اقم وش تبسم

 هک زکسکحهش لا كعد . مرونالک | ی تگ

 تاروت ینوک و هیلبحاو هبتاروت راش
 روهظ قیبطت لباق هل راهخسن لبحا و

 ین هدراندبا راشنسایروصف هسیارازعا

 کلب تونلوت ەدەىماا سا یاملع نةفدم

 هنب راتیفرح كنهروک ذم بتک یروصقو
 هرواحم لخدم ًاتاذ هک کسکح هدبا فطع
 مدت هش یه یتسهل.تسم تفرع هدم

 هل وا .یدياوب یخد زکیدصقم ندکعا

 ی
 : هک دند اب اوج :یخدزب

 ؟ ردیلکد یعسط قلوا هلبوا ًاتاذ
 هد رلهخسل ييدمش یاراشنسا كم دقنم



GD: 
 هرآ ید اسب نو ينه اب

 شلاق هدنروص رب صتان قرهلوا شملتآ 1 1

 دوجومهدهعدق خن ءزروسروک یفیدلوا
 هنهذ یمیسمیا لخت كمالسا یش نانلوا
 را یاملع ۳1 هسق وب رولک مسالم اهد

 لیدعت او وع ا كرهروک كناراصز و

 ؟ ی راملیا
E:اهد هلټع لوا مس هساارولاو کی  

 .رولک مالم

 رشود كد هبوا هرس اعقاو -

 هردلکد هلیوب عطلاب لاح تقیقح هدهسا
 ر, چیه هلوبق یهعدخ رب هلیوا كمالسا

 كنيد هکنوچ م ردقو یروبح و موزا

 روص ررصء ندنرزوا یا ننام

۱۳ 



(A۹) 
 هدرانامزینیدلا نادبم كتاقنفدتوب هارءدنا

 لبا هنید ةثحابم یناراصنو دوم هسیا
 لام یم«قش و كمابا توعد همالسا

 هدکمالدیا مازملا هدنسیرت چیه ندهمالاسا

 یاتقشءردتشونهرب«هل ام رات ینیدنلوت

 هسا  OEكاسا تاو ارز .ردعالم

 هبهاللسا لام هدرانامز ییدلک هعوقو

 هبهاللسا یعللم قرهلوا بلاغ فرطفرط

 هبندم تیعجو شک هطبغ هتییلاغ وب هسیا
 ندنرلقدلوا ناربح هئانسح یهدهبمالسا
 . لو یعالتتا امت دلرکو "[درفنم هلزک
 یتفنم كملیبهدیا عنم ییراهوب هدکعا
 چیه یناکرح یکوب نوچما اراهو دوم
 یک يجهلبهرتتسوک روذعم هيا زلوا
 " زکلاب هدٍلران آ و ردان كب ًائاذ هلرلهخیسن



(AY) 

 یرایدنک یلعفوب یسلوب ظوفح دن رالاامالع
 ءرولسهدا ید لدهست نوجا

 یدنک كنساماع اراصنو ید وهم س

 ر یا عنم ندمالسا لوف ی راموف

 یاملع رولیا دع تعفنم كوس

 یدنک یاراصنو دوم كي هنمالسا مدهیاز 

 نوچ ینسنا ناسم بوریدباج ندن
 ؟ زکسرویعادع تعفنمرت

 ران طن یدنک مزب !راو زکقح سس

 مز ىح ء ردت فنمر هدون ایفاو ندنع

 تعفنموب هسلاق هنم_ظن هطول یدنک وب

 مزال: كلدا یک یرندهوا یلاصح:سا

 هکهدنافهج .ردهمظع,تعفامر ودق كح هلک

 مز, یهل-سمود یس«یهوم تایه كمالسا
 تاحوتف .ردشمامعا ییات ندنمرظن هطقن



(AN) 
 اراصت . ردشمالوا ہد یسابتحا ه یقاتوا نیوزواهمیظع ج اتن ییدرتسوک كنس 4ء رس
 ؟نوسرب ول تیروبحمر, ند* ردف ری هعدحو هلح مازلا نوجا توعد همالسا یدو و
 ندمان اسر قرط هسیا اراصنو دو نالوا شملیا لو ندنمالسا تم وکح
 كج ليديا ندرانآ ندن راقجهلوا شملیا لوقیند نهیعرش فیلاکن رانا قرهلوا ظوفح هحنمکحس هماسنناما نالوا شلرو
 .ردشل وا لصاح هتسشنا هیدام رافت ا
 ر روم یو مسا هوم ٌهدافتسا

  ینمزوس هداروب نمتسود كىلون
 صف نون یالوط ندم وا شمالشاب مزوس ن کنش زوسس هلو. یس .یدربدسک

 .دّسا شال مش اع ر ههر واح بادا و۰ رطانم



 ج
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(۳۸۹) 

 : كرەەلد یخدرذع یارتعالا ید

 رکو ندد ترضح فرط رک -
 هماننامارزب هماراصت ندقوراف بانج بناح
 فعل .مدنا شمش یشدلروس ناسحا

 زکهسیارر و تاحاضاا هزک هدنن هدیایوت

 .مرولوا زکرادتنم هققح

 : ید ندزهرط هلى د

 کرک ین راخرات ایوروآ هلثسم و
 قرط فرخ سدق ودا لاعتشا یک
 نادا هاراضن دت ناح ندمالسالها
 هرازا.تما نلبر و و ہرا ص هراتمرح

 بلص لها یساروا ار هرلهدعا سم

 همالسالها نامز ییدلدا طض ندنفرط

 هماخ س ینافاستعا و ماظم نایروک اور
 .ردشلوا بس ةن اا هد هلتدش



 ید
 زمگیدلیا ارجا هدرلباتک يسا اهد هدنایوب
 هزمغلدمهلو ىلخ ندنافالتخا یناعش

 هد نايم راباتک ناسنلوادع یی هسناابو
 لمکم لا تاغام كکب نود رف

 یم هزمکیدروک هتسزاش هداععاو قولو و

 سابتقالاب ندروک ذم باتک یزکوزرا وب
 .زرولس هدا یلصاح

 هراس هلتق و ندنهانتاسر فرطهد
 نود رف هرزواقلوا همانناما نالواشلر و

 تلو لر هدنهبمسر تأشنم ك

 یسهبکر هجرت رکو یه رع
 ندلیصفت كناشیذ نامرف نانلوب ج ردنم

 نایب هزءهتسود یسهجرت زکلاپ ًابانتجا
 اع ینآ هجورپ ید هاروب یک ینیدنلوا
 ید وا جرد



CYS 
 هفاک كهللادىع ن دم بناتك و

 هکردتروص هماندهع يدرو هاراصن

 نودنا تراشب هلسحو یا لات وح

 .ردشمردنوک هفع وقروق یتلخ هللا باذع

 نالوا هدنرزوا كقلخ ىن ىلاعت لاو

 یاتکو د لوا .ردشهللا نیما هاما

 هرانالوا تشتم هةتا سقم اقا
 یدهع لوا کمک ره .یدر و نوجا دهع
 .رولوا شمزو ندهع كنالاعت قح هزوب

 كنالامت هلا و رولوا شما ازْمسا یشدو
 ندا تفلاحم هدهع و .رولوا قبال هنتنعل

 بهار ر نوسلوا یربع درک و ریما كرك

 داانا هدهردرپ اب هدغاطرت خایسرب ابو

 هدا موق اب هدرارب قاب هدنادآ
 هءاوعاهلمسن .مدواصیحوک ره ندرلنآ



(Ar) 
 ران آ ارز ههلبا معابناو هلبا منام لهاو 2

 یاس یرا | ن .ردمتمذ لهاو ردمتیعر

 لع ندنساذا یراتنۋم نالوا یرلهدهاعم

 یرللکوک الا رااوسرب و جارخ . مدیا
 هرانآ .رازوسر و هرم ینیدلوا شوخ

 سیری فتساو نوسه وا ءارک اوربج
 ساب ریو نوسهلوا رفت ندنفلذقسا اراصن

 بوباب هعموص و نوسه وا رییغت ندنفلسااپ
 ندنراهعموص را الوا فکتعم هدنسهعموص

 عنم رانالوا هرزوا تحایسو نوسدراقیج
 هنسن ندنرلاسلکو تالشثک و نوسهلوا

 بول | لامندن رالامیرلاسنک و نوسملقس

 فرص هنسانب یرادحسم كنيملسم
 راشباشیا فا ام کو هک ےک سه .نوسهلوا

 نیدهع كنلوسرو ندهع كالا هسیا



)4( 
 لوغشم هتداعبوبغا سکو رولوا م شمزون

 لسح هماغو هل زج هن راذقسا نالوا

 هدرګ و رب كرك راهلوا هکه دنق یه .هشلوا

 كران | هدیونجو لامشو هدقرشمو برغمو

 هدمتمذ م ران 1 .مردا طفح ن نتمذ

 بولوا هدراغاط و ۰ ردهلعاما .رد هدام

 ندن رلکدلا تعارز كانال واد رفنم هلتدابع

 یرلتعارز كران | ارز .زفلآ رشعو جارخ

 .ردنکدنوحما ترا .ردنوحا یرازاغوب

 مزالقعلوا جارخا مدا نوجا برحیخدو

 هب زحو زعلوا فلک هل هزان ەك

 تاراقعو لاوما ردقه هسلک مزال قفل

 کیا نوا هداس نوسلوا هسرولوا یحاص

 تقشهو تحزو زعل هنس هداز ندرهرو

 لاقفر هسالوا هل دام و ,زملوا فاکت



(۳۹47 
 تح صو .رونلوا هاداحم هللا نسحا هجو
 ءرارونلوا ظفح هد_لا یدانق تةفشو

 . هسرارراو هدنفهو هسرولوا هدنفیه

 هب هنر ےن نالوا هدنهاکن تحت كنملسمو

 تاعر نئید مزاول و زملوا و

 بوراو هدنرلاسکو  زالوا علام کسا

 كهللا ہک ےک یه ءزہلوا منم ندهمیا تدابع
 لم هل دضو هسلوا شعا تفلاحمهنندهعوب

 كنلوسرو ىلاعت قح هسسا دصف کما

 یرلادلکو .رولوا شعا نایصع هنقاژم

 و .رارولوا تنواعم هدقعلوا تمهصع

 یمقنم اند بولوا یاب لد هتماق هماندهع

 « هلوا دوم هحنلوا

 سدق كع هللا یضر رع ترضح

 كن هماننامايیدر و هب اراصن هدنحتد فب رش



(۳۹۰) 
 هدهسشاقدم هل وا بایرفط هنس هح. تروص 1

 یماع ناه یعاکحا زهکیدروک هدحراوت
 قفاوم ه یهاتاسر نامرف وشا هنماع

 یتحو كناراصت هدهیمالسا كلام بولوا
 قرهلوا تسا رس ی راشد ید دوم

 یرالوا كلام هرلاساکو یرلعا ارجا

 .هح ودم تایضتقم كناشلاع نامرفوا به

 ری قافتالاب راحرات یدلوا ندنس

 . راررو

 لصاح یسوزرآ یهدیابو كزمتسود
 قرهلوا هداز ندٌموزا کو و ندفدلوا

 هددص لصا 4 هرکص ندک دلبا رلرکسشت
 : کیدلسد ندزشرط هلیسهلوا عوجر

 هدافتتسا هدو زککیدد دردم اب

 ندنکیدغا بلجیتفدرظن كمالسا هب ونعم



(A1) 
 شا « دناغابورب « نالرایاجما تتعغموب

 هدنراراو يسم ناتسنورپ و كياوناق یب
 هتسهلءتسم بهذم رشا هلهجو ییدلروک

 ند » نوجا كيوب ءردراشمامر و تسا ۱

 قوحرب یک یلوصا «ردقوءارک | هدمالسا

 هب رظن ا هدر ادعام ندهند لوصا

 ردامظع تمعنر تسمالسا هردراو .

 ,راردبلعآ ناح کا رلنالوا مورح ندنآ
 هنلوصادناغایورب هحنساضتقا هب رظنوم هتشپا
 دناغابورب هدزب رک | .زدشمانلروک تیروسحم

 كبش کیا ندنربغ وا یدما هسلوا ینربغ
 تردقیسحرب .یدیا یللروک ییدلیا دل ون

 ضمب اعقاو 4 تزدق یسحنکیاو فیس

 كمالسارلیلاب وروا ناشا رضوا هلا تایحطس

 هدنمکح ینیدلوا هماقا هلسیتوف جیلق



(4v) 

 9 هرات قیاقح هد سیا رارونلوب

فوا نوجا مالسا رم « ردض راعم
 ندو

یدیا هسلک مزال هدافتسا
 هدههماللسا تالار 

 شماملاق فارصنر چه یدومرب چیه

 «یدا رولک مزال یسلوا
 تقشح

 اج باتک لها یر ندمالساردص اهد

 هردشلوا لئا هب هبعرش
 مجرب

 یون یربمغس هماشنابا شکیدلبا هئارا

داینامسا یک ییدلبا هی ارا
 نايمه راب ه

ح هل رحم هزب ك رای دوم
 یحد یرلاش الا

 راتالو ضەل هدیلا مود هردد وم ینو

 نوجا یرلرابجا همالسا لوق كتسلاها

 ییدلوا شلروک موزا اس هحئود

 ۔دلد ا ضارتعا ندنفرط ند یاملع هدلاح

 هوا اما. ردح ر صم هد نه راخراب يب



)4۸( 
 هوك روک یدنک مز هلهج وز هکیدب دی د
 هناغابورب هدهدزب یشاکو یدىا هسلاق

 ه هبمالساتموکح ؛زوح هدبونل وب ینربغ
 شلدبا ناملسم یبهفاک كماوقا نرک
 ندهفسستردف . دارید « یدیارلهسل وا

 فس نوسروط هل وش قعارا هدافتسا

 هظفاح یتارصن و تیدوم سکملاب تعیرش
 ,ردشلآ كح هیدانتسا هوقرب هدنما
 .ردشماع ار هدافتسا هدابون هدندهبماقٌءوق
 زعدنفا هلا لوسر هدمالسا ردص زکلا

 توعدرب یراریش# و راغلل كنیرلت رضح
 .هنالسا درام راحت هرکصندنآ بولوا
 توعد هلوبق یهب زج ًابقاعتم ین آ توعد
 دوم ادےعام ندنو .یدا ردتک رارب

 هدنلوب قبوشت هتمالسا لوبف یاراصنو



)۳۹۹( 

 هبوب هکولو .ردشمال زاب هلی هلاسررپ چیه
 نالوا قجهلبزاب هلسب یداهسنلوپ تربغرب
 هل رلد اسل ین او مج دوخایو برعاب ك رلبش

 كرارنو يسم موبلا هکلب پولك مزالىرالزاب

 هچینمرا هور یخد مزب یک یرلفدباب

 هجناوودلوم هجدووانرآ i هج زاغلب

 هجمابلاتا هجاورخ هجراحم هجخالوا

 هدنو وب هجیجرک هجسور هجهل هجا
 کیدا ردبا باجما زمةلتلوت هدنابرشن
 ندنسهفاک كناراصن نالا ماکت یرلناسلوب

 رب ندرلنآ یتح و شاوا ادس نهم

 رک قرهلوا ناملسم هلب راضر یراقوج

 قیرط كرك و هبرکسع و هکلم قیرط
 شملیا زارحا یهبلاع بتايم هدنمهبملع
 هجز هروک ذم تاب رشن ندن راقدنل وب



(۰( 
 لا تفنم زیکیدسا ناس كحسد هچار ین ایا ,یدبا لکد هلبب ندشیا كمد ونک هدوحو راباتک ولرد ىدا هسل وا دوصقم
 هلسمان « نآ رقلا حاستفم » ی" ناروق ود يقال و .یرکیدو « هجا هراس د ین « اوون ژان راق ردهراوس »قت ۶, هلاسل زسنارف هلج زا ,ردتبا ی.دوجوم
 .وناق نالوا فقاو هنناسل شفا رف ران وا کردراو باتک ییا یوزر نان تک: یدنک
 قلوا رادم هعسم ندمالسا لوش یرلکل
 هراس هتحساا هلا .ردراتخلزا هرز وا
 .رد راشلزاب راش هلو هدەلنا هشایوروا

 را کو وش نوجا ینیدلوا مدآ رب فقاو وراپ قلا رسد كيل وتاق
 5 یدید كرەنمز وا هدانز اهد یر,



(۷) 
 درحردق ه یدمش كمالسا اعقاو

 یموقرب چیه ًاملقه ًاقیسهن نوجا نید رشت
 لوف یندلوا شماهلوب هدراحا و هارکا

 رب طقف ۰ ردلصاح تب روح هملست و

 هلل! هر ؟ اب ردتمهل لاح یرندنامز

 یراهعفادم زس یدزاب یا راهظا یدنفا

 ماش کز کیدا روبی وربخزس هنب زکیدزا
 یه دی "هلاسر ید تاذرب ندنساماع

 تاذ رب رکید ندنساملع لوبناتسا بوزا

 هک یتح هردشملىا هجرت انشا قآ

 ناوسن كماخ هلع همطاف زك هن ونعم

 ناتسدنه .ردیشرب هدلوب وب هت هد یاسا

 یخد راثآ یرافدزا كنسهمالسا یاماع

 هیماق 4ضراعم رانوب « نوسلوا اباح هزس

 ؟رلردیلکد



(é٠) 
 'هلداح دوخاب هضراعم راو توا سس

 / دع هلیب مظرب یهضراعم نکل .راردهیملق
 ینسهدعاق « لظا یدابلا » زکهسلوا نا
 راندا مدقت بولوا بس هک کسالماع ووا

 کز کسلع وشود ,ردکعد راردلاط دا زاهد

 وشراق همالسالها ندفرط رز وسم

 سس مالسالها ردو هبه الا هب اح اھم

 لاسر رلهمحیسم هجنم ررد ؟یمیدراقیچ
 هدلو وب راسو رل ةا نازيم راتالالدتسا

 قلوشنهتارصن لود هلتمالسا كرت یباخ

 لباتکیواح یذاک او تارتفءولرد نوجا

 ماط ریو هغماوا عیزوت اوهداب رلهلاسر

 ردو هتنایمنمراابلی+اف هلیسهلعساو رانیداق
 یدنک ید مالسا هدیدالشاب هغلوفوص

 يدروک تیروبح ههظفاسح ینید ناوخا



G۳) 
همالساند یاراصن یو راش نالبزابوب مغ

 

م دلوب و هردلکدرت ادهتوعد
 فرح هدح وه

 كنهبمالسا راثآ . ردشمالزا دنحاو

 هنادىم ین ھام كند کیا تاب یعوضوم

 فاحجروقوفتهتمالسا كتنارصا ق زەب وق

 كرلزوس نانا ور ندنفرط اراض هدنقح

۰ 
 ردنرابع ندناسا یالطب

هجي وب زمتسود كل وناو
 ناراو هرل 

 ضارتعا قا را هش رزوا هروا
 نوجا

 -هرص كزوس .یدمهلوب زوس كجهبلبوس

 داد. ی هعاروت راهر عیعلاب ید یس

 هجورپ ندزقرط هداکوب هلکلک هح رشتو

 یدنلف ترشام یا .

 هرزوا ید لوا مولعم هرس لها

ج ثتراترضح زم دنفا هللا لوسر
 ف



)5( 
 ناه یسهلأسم یب رشپم هلبا هيدق بتک و
 هدنناسملئاضف دلرو رسلوا هرزوا تسومع

 لا قلذعانب كرس بتک ۰ رونلوا رک ذ

 ناو ندنرانالوا روهشمو رشتنم هدانز
 ههدعاقوب ىو هدنسهجرت رابخالا ةضور
 باطممس» باتک یدعا .ردشملوا تاعر

 كنه دع لئاا هدندلج یحشرب كروک ذم

 ادب ندهفصولوصول 446 هدنباب یرکذ
 یللا هدشنابم راتاضف نانلوا دادعت هلبا

 هدقدنل وا ترد ا«هنلصفت كتاضف یزوقط

 فک مدقنامیابدنا [رمشدت یتثهب كت رضح لوا
 حاضباونام یهدلوا جردنمرلههدن راب تک و

 كم هلبوسیس! یعوط سوط هازوس .رونلوا
 یر اشر یهداروازب هکزرید هسیارولکمزال
 یرانو » هزعدنک یدنک نامز زمغیدوقوا



 ی.
 قرهلا ندرلهرت ا. اما راشمزاب هارو

 یندملو هدنادیم یراذخأم ؟ راشمزا
 4هاقبطل هک رارد_اکد قسطعت لباف هلته

 هب هساروت بک . دا شعد « مشیری

 .انک یراقدلوا دناع یحاقر نانلوا دانسا

 كدلا راستخا یخد ینتفلک قمارا هدراب

 دوخابو هفشعو باب هدندزت امدق هدهسلا

 دلو ینداع كملنا دارا ینسوصون تا

 تالدم قوجر ههم رت نده رتو ندنغب

 زمغیدارا ندنکیدر دشکد یراهرابعیخد

 هدر .قدمهلو یراقوج كب كراتسا

 46۵ كندلج ىج ر كیاسحالا هضور

 .ابنادو » وش هدنرخاوا یمهفیح یلو صون
 ندنناتک هلربمغس قوة > نالو | ی رص امم كا

 نميتلانم هللاءاج .ردشملوا لوقنم ینعموب



(4۹( 
 ضدالاتالتماو ناراف لاج نم سیدقتلاو

 ضرالا كلم هسیدقت و دمحا دمحم نم

 هدلحرب ندروک ذم ناتکو « مالا باقرو

 ءامسلا تفشکنا دقل » هكردشم وا عفاویخد

 « هدحنم ضرالا تاالتماو دم ءام نم

 هک كدلیا رطخحت نامز زمکیدروک یرازوس
 قجم ییا نوط یانک كريمغيب قوقبح
 و ندشدلوا یشرب ترا-,ء نده فی

 وا .ردالوق قمارا نداکوا یا یا
 كقوقح باتک . قدالشاب هغمارآ هلئربغ
 : وش هدا یحنحوا كاب یینحوا

 .یداکندنغاط نارافسودقو ندمت هللا و

 یحدمیدن روا یرلکوک ین نع كن آ ۰ هالس

 . یرازوس « ردشمریدلوط یرلرب یخد

 .هرآ هرابع ییاوب «قدلوب یتیدلوا یلبزاب



(2۰۷) . 

 ۰ ردنشور هدنرظز نهرا راق قرف یهدنس

 هد وام بک كرامسا یک دمت و دا

 دل وا جردنم "رج ت بویلوا جردنم اع

 هتشلا طةف ٠ ردم ولعم هسایرا یخد یرلو

 كبابح الا هضور هکرویلبروک هراکسشا پآ
 بولوا لصف« اهد هیقوقح تبآ کیدتسا لقن

 ییدتبالقن فوق > هل هکر کیدمش

كتنا وب هیلع ءان هردرصت2 اهد ها تنآ
 

 هادم یتبدلوا شلدا فب رحم بون ادو

 تفشکنا دقل » ینب تیا ینکیآ .رویقبج

 هدفوترح ناک هسیا یا ۰۰

 یرلنوب ریس لها یکا . ردقو چه

 هربمغس قوقح هدنزرط نکی مام داسا

 ید تیا یحشرب یدناراهسلوا شعا دانسا

 يګر هک مادام .يدایبمالوا دوحوم چیه



۰۸( 
 ندنکیا رددوحوم یرادقمر ندا

 .یدیا یللوا دوجوم یرادقم رب ید
 تا وا هکردا تاشا یساملو تب كنا

 .ردشملر دلاق نوتبسب ارخوم
 رایشهقشب كحهدبا جاحتحا اعقاو

 طحقرب یکز جاتح هرانویزکلاب هدیویهوب
 هدنرزواراسآ وشندز مه دعلو هدنجمارتاشب

 هفعازوا یزوس نوجا تاقیقح قیمعت

 لقن لربسلها نیمدقنمهزکلاب .زاکدروبحم
 راهظا یتتیقح نوجا راشب یرلکدتسا
 قهسلوا كج هيمهیلیوسیئرب چیه هدنلوپ
 ئاش یتارضح مهلا راشم اشاح م اشاح
 هدوب هک رولک مزال قمار دینا تذک

 . «زمشود قفاوم هبهیمالسا تیج و تریع
 رالبحا ندراناروتریس لها یامدق هولاح



6. 
 هتسیا راشما راشمتسا هاباراتبآ ید اه ند
 جارخا هیلکلاب ابیراتنآ وا كناراصا و دوه

 هلاةحر ی رلکدلباربیغتو فیرحم دوخابو
 یحنکیآ كتحا راهطا یرلترضح یدفا

 كيت راترضح نعدبقا هلالوسر مدنا
 كنماب یجتلا نالوا راد هتیرلتوبن تابثا

 كب مدنسواتس فای یشرب

 رثاوب هکردراشمرویب حاضیاو حرش لزوک
 زمکیدلبا مازتلاردقه هجرد كوص هدرصتخ

 دلرتا قرهلوا یثانم هراصتخاو لامحا "

 اننع یدبا هسلوا لصفم هدنجراخ یلمح

 باستک هیفام عم . كدا رايا لو ذخا

 هلتهج ینیدلوا ندرلهخسن بالا روک ذم
 هدلم زمکیدلبا نییعآ یروک ذم ثحبم
 ینیدنلوا تئارف .ردنکع قموقوا بولوب



(1) 
 یرلکدلبا جاجتحا كنيمدقتم زکلاب نامز
 داوا عفاوو حع یرحو جارخا هراتسآ

 قجهبمهلوا نکم تح هماقا هنهلعقارا هنغب
 قلوالصاح ه.عطو و هلماک تعانق هدرلهحرد

 هک روناسا اتداع ناسنا بوبعلاق هد هللا

 راتنآ زمکیدلبا جاجتحا مزب هدراردمش

 یسعاشوا نووا رب هلو ید هدنقح
 -راراسحو تارح راد كناراصت و دوم

 . ردلکد جراح ندي

 كريس لها یامدق هتشیاز هدلاحنه

 هداروب هلبا همتارو تابا یرلکدشا لق
 یبرایکب هنیرب كرانآ ,زکجهبغا لاغتشا

 نع تایرح وب کز کجهدبا نایمرد بولوب
 هدهسی باز مع لوصح یدنک فرص لصا
 ثكاتراترضح یدنفا هلا ةر هرخ آلا



۱۱ 
 نمکی دلبا هعل اطم یسهحرت یراق راهطا

 تاقر هده اس وا یصهعفاو تاعش نامزژ

 هدیزمغیدنلوب شملیا دریأتو میسوت اهد

 فارتعا هلا نارکش هفیظوو تمعن تیدحت

 نوار
 اشسا رفس دوخاو یا تاروت یدعا

 ۱۸و ۱۷ هدنباب یجشزکس نوا كياتک مان

 هدرلشآ یلو صون ۲۲و و ۲۰و ۵و

 - اک برو » هکرویلیند نداسوم نال

 یی ) هرانآ ردلوقع» یراکدلیوس هک یدبد

 ندنسهرآ یراشادنرقیدنک ( هلا رسا ی

 یک رازوس و مهر دلاق ربمغیرب یک كذس
 سما یھ هنسیدنک .ےہوقەشب نغا كيآ

 لوا مک ره .هیلیوس هران | یرایش کج هديا

 یرازوس یکجهیلبوس هللا مان ےب كربمغیب



):۱۲( 
 ماقتنا ندنآ ن هسلا رولوا كاج هس هلک.د

 م ریکتااب هکربمغم لوا اما ۰ کجهدیا

 هلا مان م یزوس مکیدتایما هنسیدنک
 راملا یریغندشابو هدنا تارج کسب وس

 .هنلوا لتقربمغیب لوا هیلیوسزوس هلبا یدآ
 ییدمهیوس كبر هداکوکو رتسیا نسرک |
 ههسیارید !هلیب بودباقرف هزب یزوس
 كيرربمغس لوا هکنوسلوا تمالعوش اکس

 یشیبدلیوسلوانامز یکیدایوس هلبایمسا
 لوا بر هسا زلوبعوفو بویلوا لصاح
 ریغس لوا کلب .ردشمامهل وس یزوس

 عیلصآ هدر وصل هدمظء ینسه یزوسلوا

 نوحا كنا ءردشمهلب وس بودنا ربوصاو

 » كسهشروق لدربمغس لوا

 زوس وش یرلقدلوا یواح كرلتا وب



a و 

۱۳ 
 شدوم نوجا ریمغم نانلوا ریش هر 1

 ردمالسلاامهیلع یسع رانابتسرخو عشو
 یکنوک ینیدلوا عشو الوا هدهسارارد

 ترضح مالسلاهيلع حشود ارز .زدراکشآ

 هدا بولوا دوحوم هدننامز یسوم

 تعل رش عشو هدلاح یی داد د » یک ك نس ۱ 3

 یه وسوم تعیرش بودلوا یحاص هلقتسم
 یک لوس هل تسح قعلو یاب هبارحا

 كالسا سای ریمغس ناللوارمشب* ۰ .یدبالکد
 هنکحهدیا روهظ ننانسروا یاشار

 هلا یرسعت یراشادن رف تالسارسا یو

 ربعت ر صوصخم هراب رع ین هلء ابا یہ
 ثالشارسای هسیا یسعهلبا عشو و هنفید وا

 ین یی ندنراشادنرق بولوا ندنسیدنک
 ریشیت هدسآ و ارظن هنیراقدلوب ندلبعامسا



)5\4( 
 لکد عشو هدهنو یسع هن ریم س نانلوا

 كن | یمرازوس » هدراتا وب تكلذک :ںایدیا

 وا دصقم ندکمانید « مهب وق هب نضا
  یهیپلا ماکحا و یتنجهلوا یعا هلربمغم

 ام یکم دارا هللا ینا
 هدراتا هله « شب دی ا بتاک+ سیا یسعو حشود

 ندران ایما لوبق یی راکدلیوس كربمغسوا
 ترضح هدلاح ییدلدبا ناس یفج هل | ماقتنا
 هل الد یتیدلا ماقتنا ندهسمک كب اسرع

 هردیا نیعت یفنیدلوا یسیدنکر شب هریمغیبوب

 وا هسلوا قحرازوسییدایوس هدراتبا وب

 تشب . هلیسل رب دلی یفجهنلوا لق كريمغم
 ی یهانتلاسر سدقا تاذرل دوم هدهد

 راشمشلاچ قوسچ كب نوجا كمريدلوا
 یرلیش ییدمعا صا كهالا هتشيا» و



(2۱۰) 
 لق هدیدیا ربمغیب یج الاب .یدلیوس "

 هدهسیا راشعا سره كب هکملس هید « یدنلوا
 ندندصف ءوس كرلن | یناعبذ ی لافتقح

 دررکا» هدنب رک نآ نقر ارب هللا هظفاحم
 یدناهسل واشعا دانسا یرازوسضم هز
 هل رمدیا ذخا هلبا هلبا نءیهاق ةوق ینآ زب
 ک هدنلأم « كدبا ردا علعق ییرامط خاش

 یب راذظ كرایدو ید هلیسهعرک تیآ
 وش یدعا ءردشمروس لاطبا یب راترمغ

 عشو ترضح هسیارونوقوا هلیسهرص راتبا
 رزکب هرانوب هدنلاوحا كیاسعتر هحو

 زم دنفاناشیذ ین سکعلاب بویم هاب روک یشرب
 یرلکدهزکب هراتنآ وب هلیمات كنبراترضح
 ثالّارسا یب یرایدسنک اربز .رولیروک
 ثوعم ندلمعامما ی نالوا یرا شادن رق



)۱۹ 
 شمهلیوس هلبا یزفآ یهیملامارا براوا
 جیلفندرانالوا نمشد ههللا هلذعاطا مدعو

 ییدمهروداوا ینا هسمیکو شلا ماقتنا هلبا
 یرافدلوایعالک هللارلزوسیب دایوسنوحما

 هلغ هيب ولغملا دعب كمور یتحو شعانیت
 یرایش قوجرب یک یمهللسم یجهدیا
 یراربخوب هدلاح ییدلیارابخا عوقولالق

 ,ردشمقیج یضوط هل
 یهبناروت راشی ون زمسود كبلوت او

 ا كتا . یدهلکید هلتمهارب كوب كب

 .هلئتسم «ندنسهرآ یراشادنرق » هدیک ویب
 شادنرق هلمارمما یكراب ىع .یدربو هنس
 ینکحهلسهلوا تباث هلبا هل یراقدنلوا دع
 یدهجو كزمعس یخدزو ندنفبدروص

 هعلاطم ییرثا كنب راترضحیدننا هنلاةمحر



۱۷ 
 هد هل :اسوا ندزمغی دل وب شملنا عیسوت ها

 یاوص باوسج بویمکح كاجوک جبه

 : هک دید ۰ درو قدلو

 كن رفستاقواضلا نوک ءدناروت 4

 هرجاه ترضح و .هدشاب یتتاا نوا

 دنا لوصول ۱۲ هدنساننا لا دعو

 ندلیعامسا ترضح یلغوا ثناملا راشم

 یراشادنررف كموق نالواقج هلاغوج بولک

 هدنلاتقم قنات ۳ ید هدنسوشراق

 ,ردشعاوا نا یراقح وف بوروفرلرداح

 ینش) ی کمد روک ذمزفس هن
 ته هدنناب

 تامولعم ۰ ناب و و درس لعامسا ترضح

 كلرع اسا یب هدتیآ لو سمون ۱۸ هدنننهوص

 ی ۳ هدنساهتنم كس راتشادیرف لح

 یب كرلرب یرلذدلوا نک اس كلمارسا

۱4 



۸0( 
 ینج هلوا نکاس هدنسامنم كناراف یارح
 یجنمرکی كدادعالارفس . ردشٌملوا نایب
 یدادمتساند راب رع كباس وم ترضحهدساب

 ردن وک هناب ص دز هدهرصینلدنل وا هباکح

 لارسا كشادن رق» هرلب ص هرابحابایید

 ملعت یتا باطخ هید « هکرویید هلب و
 ی هدیدز رل» رع لصالا ردشملبا

 شادنرق بولمقاب هل رظن راشادنررق هلسارسا
 یخد هدندزن لسارسا ی یکینیدنل وا دع

 یکو راد هنیراقدنل وادع شادنرق كراب ص
 هل هرانوب .ودقوچ كی هیاروت تاراشا
 ردارب هلب رکیدکی كموق ییاوش تجاح

 یب مآ لاسنا معیندی ایفاضوننا یراق دلوا
 دعندنعون ماسیب یراب ص هلا لیارسا
 لکشكموف ییا عقاولاف هردسان ەد هلا



)۱0( 
 تبسانمو تماشمیهدنراهرهچو تروصو
 كناژولولبف هله ,رلیا تابا یو ید همان

 اهدیسعا دع ندسنحر یدوج هللا برع

 هس رر فكلناسل یا مدقم ندنوب .رديهاب

 زمکیدربو هدنقح یرلقدلوا نیم ردقه
 .زهار لع هب همش و كش هدیایو تامولعم

 توخا ا بع هللا دوم

 لضاف رازوسوش زکیدلیوس راد هبهیلسن
 .رددمهنلل وا در عیب ندنفرط كىلوناق

 -وننا و ایژولولیف هکرلنوسلی هللوا در صز
 ندقدلواقدضمندنق رط نف ییا یک ایفاض
 هسنب رکیدکی هدندزا برع و دوب هلضف
 هردتان هدهلا تاروت یی دلدنا سهت شادن رق

 كهل زمتسود نالوا سانش شراب طوف

 : نوجا حاضبتسا یتهجرب زکلا



(°) 
 ءویشوراشتنا كانارسا یب اما یا تس

 ,یدیادووم برص اوفا د لوا ندنع
 یشوادع لععایسا ی كب ص هدلاح و
 هنرزوا لباب راب رع ؟یمرولس هل وا نک
 ۲ کو لعامسا ترضخ نامز یرلکدابا مو
 ید هردب باصزونه 42 مهارت ترضح
 . یدبا راشمالوا لزان

 : کی دانید ًاباوج ندزفرط هع د
 ر طة .ردراوزکقح هدلاو مسو س

 ترضح کا دع لیعامتا ی یرلب رع
 ننام را یدیا قو برع لوا ندلیعامما
 مدقم ندلیئارسا یب ی ,زیمهچآ نادیم
 نکی یخد یماعدا یفیداو* قول ران اربع
 هتسناپ یرامن لییارسا یو دوم ن
 هرو یا رع لوا نوران آ بواوآ ریش کب كب



۱ ۲۱( 
 :كلمارسا یو دوبب زاما یدک لو
 لعاممای یا یراقدلوا دوجوم یرلاسا

 قاب یه لصا بولوا چو تداح ید مات
 یساو قاب عیساو طقف .ردلوا ندنآ
 یرهدازردارب كن رکیدکی یخد تالینادلک

 یسیمومناونع ماسی كنسهلج و یراقدلوا
 افا غونتاو خم راتیخدیرلکدشلرب هدنتلا
 .هدنا لومقراک:ا هدنرظن یرانف اژولوافو
 .رلردلکد ندداوم كج هلس

 زهتسود تكيلوتاقءنمهینف تا مج وتو مشا

 :یدلیا تافاکءنییمل هلن ارکشترب نیسحتلا عم

 ندناروت هدنقح هد ت رشم ایفاو

 یدملبا قیدصت ینالالدتسا كالیاوشنلیدب |

 یتهجهبف تأمجوت و هیملع تاقیبطت هدهسیا

 توش یککرک یز یخدیسلیا نبسحم



(۲۲:( 

 4| 6 یدنل وا لاقتناهب هناروترنا دن رکید كرەرب
 ِ : راردیتآ هجورب یخدرانآ

 ۱ كنابینکیازوتوا كيانثلا تارون هس

 |آارسایب یب ) رلنآ » هدنتیا ولوصوت ۱
 رایدریدناقصیق هلرایش نایلوا هل | ی (لت
 .رایدسا باضغا ی هلب رادوبعم لطاب و
 مهربدناقصبق هلیسبربغ كم وق یران | یخدنب

 « عهدا باضغا یرلن | هلبا لهاح موقر و

 یهیناروت تراش و اراصن .ردشملدد

 هوجو هدهسیارلردبا داسا هسراب دنک ید

 تابثا ینالط» كنرلاعدا هلبا هددع:هروصو

 نددوادی یسع ترضح هرک رب .رولوا

 قوب شلد اتش هلینارسایب هنب قرهلوا
 وب اراصن . ردلکد یسربغ كموق هلدسح

 نوجا كما لصاحینطرش یسبریغ كموق



(Er 
 ارنا ود هداز ندلمنارسا ی كار

 ارو دیا ناسمرد یکیدلنا قرت هدیدزن

  ۱ماکحاو توق ید هدنرلز و سود هدهسلآ

 مکح ارز . ردفو تشاطم ههنسارو

 لهاح قاخنالوا یسیربغ كموق هجتاروت
 ندران | هدهنورادنانوب هُ بولک مزال قلوا

 هرایدبا لکد ندهلهاح ما رایلامور هرکص

 ندرصم لصا نع ینونفو مولع سکعلاب

 اطعا هب هرتاسللمو ماعا هل اذخا ندهکشو

 رایاامور هدعب یک ی راقدلوارارنانوب نایلیا

 ناب د و مه هردرا شلوا وزير هران | ید

 .الدیا ید باضغا و داسحا هلرابنانوب

 نوا یرالریدن اهصیف ارب ز ۰ ردرلشم

 هدننابمرابنانود یی لاوحا نالوب عوقو
 ها رصن تلاد هدنسنا رصن راشا "يداىم



Gr) 

 وا .یدا قوب قرفرب چیه ندکلیدوم
 ندندد ثکلسدوم تدارص یدامز

Ek ىدا تراع ندنلنکت 

 هقشب ندکلیدوم كالینارصن ید هدنرظن .

 هلتسهود .یدارویلدباییات قرهلوا یشرب
 كموف هردندهععق تاةقح هدب رظن حرا

 ینیدلوا برع هسا دا ص ندهلیح یربع

 نونفو مواع هدراب رع هکردراکشآ و ید

 قوب یخد تباتک و تارق نوسروطهلیوش
 دع یربع كموف لصا یرلنو . یدبا

 كالیعامسا ی هسیا هیتاروت تین ندکعا
 ترضح كرحاه ترضحنالوا یرلهدلاو

 ةراجبویلوا یسهحوکنم لصا كميهاربا
 يا یتح «ردنراشا هشادلوا یسهشرفتسم

 ثنبرکیدک, یرهلیزوب یرهقیوپ كنلم



۱ . (۲) 
 تام یھ نامز یه یرامر دشا را یساعم ۱

 هلرايدو م بولوا ندلاوحا نلکهب رک هدندزن
 روهط هراکر هلو ید هد نند رلب ع ۱

 یب یخد یب رایدنک كراب رع هکدایا
 كيهسک تب و هس راما دع ندسمنهارا

 شلدا ا ندقرط ےھارا ترضح

 رایدوم وشراق هنیراملبا راختفا هلیسماوب
 هبراجرب لکد هیهحیخ ةهجوزرپ كران
 لرهدیا نایمرد ی. راتب وسنم هبهشرفتسم
 یالوط ندنرلقحهنلوا دع یربع كموف

 ىدا نارراو ا
 کهدنرلفرط اما ونام رانامزوا تجاحهن

 زکلاپ یت « هلهاج تلم » :هدننایم ماوق
 دام راب رع نامز یادلند « 4هح و

 یند هدعرک نآ رق هلتبسانموب بونلوا



. GYD 

 یدل وا ثعب ربمغیب كنيمار, هدننابمرلیما
 ندیناحبس فرط هله .ردشلرومب ناب
 ندهد تاضوف نالبد وسناکیار هراب ع
 هن نوناقسف ردق هل كرابدو« ینالوط
 ءدمااسا ردص یراقدنالبضغ هدراهجرد
 نوادع كرك و ارس هلنروص قاه درک
 یراکدلبا باکنرا هینالع هلن روصهرص
 ح وضو هل راشنعلم هناب وضع و هن اد وسح

 .ردهدقمراو هنیراهبنم تونو تهادبو
 چه ناھ زمتسود ینراشب یلوا

 قتراشب وب هدلاح یکیدمهدبا برق هلوبف
 برقتهلوبق نوسلوا هجزمدکوک كب هکواو
 نمهبناروت یاشب هقشپ اهد ندنو, .یدلبا
 هننرزوا یا لاوئس یتسماهلوب بوتلوب
 هدابز امد ندیکپاوش ېرادقم دلران وب



 (rv) ا

 ندز#رط یغد یرکید رب هلیناسب ئي دوا
 : یدلدیا نامرد یاهجور

 یحنجوازوئوا كنامنا تاروت هب س

 ندانیس أو هدننبآ یلو صون ۲ و هدنباب
 نارافو یدتسا قارشاندمعاس هزب و یدلک

 هردسملسد « یدلوا راکشا هدن راغاط

 هدنارون هرزوا قلوا ند«ءفارفح یاسا

 هنخران یا رسا یب یرامسا نالوا جردنم
 لکم یوه روهشم حروم قرهلوا دناع

 هحنلقاپ اکا هردشملیا عج هدسلطار

 یب كناسوم ترضح انیس هکرواب روک

 لوچ یفیدشالوط ریارب هلبا لیتارسا
 بولوا یرافرط نیعسلف هسیا ریعاسو
 هبروسو نامند « هرتب یارآ » یحد ناراو

 ییدمش نانلو هدنسهرا نع هلبا ناطسافو



(4A) 
 هدیاراف كالعام|ترضح .ردہسەعطق زاخ

 یعرکی كنیوکت رفس یخد ینیدلوا نکس
 .هرصلععامءالاوحاتامدقم هدناب یحرب

 ندرحاههراس » یمهصالحا سال نایب

 .غوفیلعواو یهبراحو همیهارا یالوط
 ثراو هل | قحسا كلغوا یعوا كيا ار ز

 هنجوک كميهاربازوسو هل بسهم د نمالوا

 یلدسن كقحسا قح بانج هدهسیا یدنیک
 یخد كالدعامماویننج هلک | كميهاربا هلبا
 كي هراس هلا دعو ینغح هل وا ییحاص تما

 یخ ميهارباو یدابا ما یتسماب ینکیدید
 كهللا .یدودنوکه رب یلبعام او جاه
 ىلعاما هللا ارب ز هم روق هرجاه یکم

 یدید ردکج هدا یحاص تیا مظع .

 وصرب لیعامما و رجاه نئکوت یراوص



(4۲4) 

ط ی.رلب رق شوب كرهروکی سوق
 ۔رداو

س لععامما «راپد
 بار ناراف ردق هب 4 و

 ترابع ندنتروص « رلیدلوا نک اس هدنس

 نکا هبلع, ءان . ردشلر و رخ قرهلوا

 دصقم ندهیناروت ترآ نانلوا
 كنالاعت قح

یاسوم هدانیس هرکرب
دربعاسیخد هرک رو ه

 ه

 ترصح هدناراف تبابن كردیایلجت هاسع

ات داع ران ون هکر دنا یغبدلوا سهاط هدر
 

 قدهلوا ندرابخا هدانسسهمنسه تاحت رص

eهراردهتسراو هلس ندنتفلک لیوأت و  

كت راشو زمتسود كيل وناق
 هدهدنل وق 

 تاج هد نوا یدر هد هسا یدل ال زا زارب

 كج هلند عقاولایف هد مه .یدمهلوب زوس

 راربخ یک دریو كنار وت ارز .ضەللاوز وس

 کمد یموب وق منمز مویلا هدشناب



DN 
 یسهشردف تیمالع نالوا دوجو» افورعم
 ناديا نییمآ هب د ناراف قرهنلوا مف یخد
 تک ,ركڼآ یتحو زا مان كعفوم
 ندقدراو هققحن ةن ییدلوا یسهطقن
 كعد یروهط نداروا كم الاعا قح هرکص
 ءراکناینغج هل وا كعد هب دم نونروهظ
 یحنحواوشا هساارع , هل و لاحت الصا
 ور یخد ی سا۶ درد هب هرن ارون نراش)

 دلربا هوژلع ینا :
 یدنوا كن ما نب وکت ر فس هن سس

 دیعاومنالوبعوتو هلع اسا ترضح هدناب
 .هر.دنلنکر ینآ هتشا و هدنسە رض هاا
 یرلکب ییاناو میم :لافوچ تیاظو مه ویو
 «مهدیآ ی حاص كتما مانع ناو هاب ادیل و
 ر افلطم یش نایند تما هردیسملد



(۳۱: 

 هدننابمرلپ عو ندنفجهلوا یسعرئربمغب
 تما هقش ندزعدفا ناشذ يآ هسیا

 ترمّمح اعفاو و ندنکبدلک ریمغم یحاص

 هدرهسبا ندب ع یخد دوه و طلاسم

 هلي چيه لکد فوصوم هلیتفص « همیظع د
 .ارطا پوشو یرلنما قحهلساص تما

 بضغهلسسیرادانعو ناصعقلخ ی هدن راف
 لصاطاو ندنراقدل وا راحود هب ىلا

 ندلیعاما دالوا طاص هلبا دوه ترضح

 هللا لوسر كن هبناروت تراشب وب ندن راقد ود

 «هسمک رب چیه هقشب ندنرات رضح زعدنفا
 یدقا هلا هحر یتح .نمهلوا لباق قسطت

 ید رفلا دقع كندطرف ماما یراترضح

 هلاسر كنیدنقا مالسلا دبع یدتهم هلبا

 هدهبناروت تیآ وب يابتقالاب ندنسه داه



 ۲ اند جاس هم تما وا
Eشد رو رخ ءدااح ینبداوا د  

 هد وچ یمس ربا لریمغ- لوا مدتنا روک ذم
 طفل کروا یا ن هایقط قو رح دن هل اسح دا بولرا لیزاب هد < دامداع »
 هب ییا ناسقط یخد قورح ددع ولری
 هدهسارو تآ هدر . روبل وا یواسم
 ندیاهدافا یتسانعم یحاص هم ظع تما 2
 بولوا « لودع 38 و هدوم ےک
 ها سح نالوا ل.هتسم هدننابم رایدوم
 قرهقبح هقح یبا ناسقط ید یدک كيو
 ندفورح یهدننالک كنم 9" برات هروشود یواسم هند د عدم فق) رم طول
 ًارظن هاقفد یهدنسهجرد قاب پاسچ



(ere) 
 یس هک رب یتحو هجرت یه وامس بتک
 راقلاق وب هن هروک هنیرب هدکملیالیدبت
 .رولاررحص لما ران یع> هلوا لصاح

 یورح دجا وشا زمتسود كياوناق

 هلنهج یتیدنوا رادربخ الصا ندنناسح

 دا ویشا .یدلیا در یلالدتسا لوصوش

 یامواعم نایب هلوا نهدوجوم هدنقخ یباسح

 كناباسح قهدلوب وب كردیا ضرع هنسیدنک
 نایب ی. رلفدقیچ یرضوط یراقوج كب

 ید زب .یدعا لوش هدهدلاح زمک دلبا

 هدکمریدتنالوبق هنسیدنکی شرب ییدملس
 .دمروک موزا هزارصا

 زکلا كنار اشستا كج لب دا ندناروت

 هلآ یدرد وشا  | aاهفاو . كد

 پاتک ندروب ز یراترضحیدنفا هلا ةجر



(4e) 
 راش یلخر یخد ندهراس و ندابعشا

 نابمرد ینهناک ك رانو هدهسیاراشملبا لقن

 ندنغج هازوا زوس قهسلوا كجەدىا

 دلج كتا راهظا راندا قاع یرانویو

 ۲۹6۵ ندهغ ولو صول ۲۳۸ ندنسساب

 هدنسق نالوا ردق هبه ولوصوت

 فيا یرلندیا وزرا ندن راکج هل هلوب
 زن « قدفار رات هدنعحایم هبهروک ذم

 دخا مز ندهبناروت رتاش» هکزردبا یفارتعا

 اهد ندنرارکید تراش» تردوشا زمکیدلبا

 حضاوردق رلذوب یرلرکیدبولوا حضاوهدابز
 مزب زمتسود كيلوت اقرار هلکد وب .راردلکد

 كب هلیب یراتلالد یهدراتنآ زمکیدتیا لقت
 :هدنم اتخ كح وشر هب هتسلا قمل وب فبعض

 هت رزوا رلتلالد فعض ردقوب فی



):۳۵( 

 یهمهم "هلئتسمرب یک هد تلاسر قدص
1 

۳ ۱ 
۹ ۱ 

۲ 

 ؟ یعرولم هلوا نکع كملبا انب

 درس تایضارتعا نچ باتو
 و ندزهرط هدهسلا یدلنا

 هنن رب دد حسم ترضح هد رال ا س

 هیناروآ راشب نابرتسوک یرلقدلوا راد
 تشم هل رلت | ؟رردیمحضاو اهد ندرلاوب

 هیدن تشعل كراو یراتلالد هبه وسع

 ردزآ كب هد مه .ردزآ هلس اهدندب ران الد

 چیه ںاھ هدننايمرایدوم هکردزآ ردقلوا

 یشرب چاه ندهدوک ذم اش هسمکرو

 هود یتبنا رصن هلتهج یراکدمهدیا لالدتسا
 رک ذ .ردراشمامرتسوک ت بغرو لیمرپ چره
 تاري وشا هل سن هب هب وسعر اشا نان وا

 .رد>ّصاو هدانز قوح كمي اهد هّتسلا هب در

 ر كرایدومم نایلیا راشبتسا ندرانوب هکرل



)4۳( 
 بورتسوک تعراسم هتیمالسا لوق یشاط
 هد نارا یخد نیقفانم یعوحرب کید

 | هحیلطابتحازارب هدلاح یراقدلوا لخاد

 یسقاب مىق زکلاب و راشم اروط هجیلزانو
 لکد نوجا یراکدمهدبا راشىتسا هدوا
 مدع نوجا یراکدشود ههر اکمو هدناعم

 لوا هز زر مه .ردراشملوا رصم هدلوش

 هدهوام.بتک هلهجو زمکیدربوربخ یخد
 چیه كراربخ نارو نوا هلبقتسم روما
 كران | . نمهلوا حرصمو .حصوم یر
 زمکیدروک یب رللاثم هدارو هتشيا یسهفاک
 6راردنرابع نداعاو نمر درب یک رانا
 كناملعرحتم كا یحارختسا یعم ندرانا
 یحلح هلوا قفوم هلباتالکشم هداب ز كلا

 هله> و ون هروک ذم تا رکا هردشنار



(Gry) 
 "یناعم کک هدنلوب یشبت وش قرهنلوا یسفت
 كران وب .«بسیا زلراقیچ هادی یراهحیح
 چمهولرد هقش) هدرللصف یراثدل وا جردنم

 هجحاصاتداعقر هبلاقیرارکدیرامکحهنوک رب

 مزالیرلهلاق ترابع ندامى لاوقا نایاص

 ردتقم کمرو کحرب هلو .یدیا رولک
 ؟ زکسمرواس هلوا

 ناکما هدر یزماوج وش هحنابد
 . : قرهمهلوت

 رولاق همنط االعا كم ! العا كب

 ب هیلبا رناشب یسهرص كشيا قترآ هسیا
 عت یهلئسم وا هدرب ندنفجهلوا شلک
 تهج نروتوک تیمها لصا هج هک )هديا
 ۰ ردوا یخد

 یه رص كشحاىم عفاولاینو یدید



(EA) 
 2ج یی دلوا شاک هنسهلثدسم همانا رتاشب
 یدنل وا داشک ین | حمم

¥» + 

 ندهمانک ی اش

 » هیاحا راش »

 هزمتسود كىلون اقهدنس دام كح .هوب

 هب هبناروت بنک ینعب هقیتعدهع هکقدنااکا
 اهد ها زال ګا یی دیدج دهع هلتبسن
 یهدناروت یک یراقدلزاب حیصذو سیلبس
 هنیرللوا مهفلا بعصو قاغردقوا دلت اش

 قیچآ اهد ًاتبسن رئاشب کهدریال منا لباقم
 تي هن وای بتک هجزب .راردمهفلا لهسو

 هنیرلتیوامم كران | یمهف تلوهسو یتحاصف
 ,رولیروک قيال هغ وادع ناهرب وب هلا



)۳4( 
 نانلوا دانیساو فلعع هقح باسن ارز

 یزبک رب چه ندهد تاصوصخ كراش

 زلوا رواوا سکه هسیا رولوا قجهیلو

 نی راترضح یلاعت و هناحبس قح ینبش
 هوس یتهج كمرو یدا هانساو فاعع

 هبند قیاقح قرهریدراو ردق هلامعتسا

 رولوا باغ هدنحا رلهطسفس ماطرب ید

 . ردک

 نوجا قمر دنالکا هزمتسودیاطمو

 هدکزوس نکرد عهدناداریا الاثم ماطرب

 كنهن رق تغالبو تحاصف هنس هدنک

 ردو هنس هم یتادنل وب هدنسهنع زاحا

 قترآ ا اوک ندهلسو زمتسود قرءهراو

 : هلیسلوب هدراروط كج هرتسوک اغ

 -رتسوک قارازیب ندهمه+*هلموش ب



(۰( 
 رب كزان كيتسموب تقبقح ! مدنفا زکیم
 یهبلاع دصاقمو تلاطم ار ز .ردهلئتسم

 كا ناس هلا هبداع تاربعت و یداع مالک

 .هجرد دصاقمید كمالک اب ,نصهلوا لباق

 مالک لدصاقم دوحاب و یسلاصت هدنس

 «ردندر وما تارورض یس دب هدنسهک رد

 رولوا هناسل یناه یه كراتاروت نوکوب

 ندنابرا ناسلوا یتسهحرت نوسلوا هسیا
 عضو هنس رب دقت راظن |هاکشی كمطاعا نالوا

 دصاقم ضد زکهسیا رولوا ڭكجەديا

 هدنلاح یرارکت هعفد كس هلس كيهبداع

 هدهجرد كح هل هاشالک | فک هس ید

 رب هنلصف يه كراباتكو ینیدمهنل وا مه

 یحو یخد كنهداع روما ینعاالام ماط

 يکيدلدبا جدد هرزوا قلوا یابر ملعتو



(44۱) 
 لباق یسالوا بارفتسا راعود كرهروک

 توالت ناشلا مظع نآ رق سکعلاب .ردلکد

 تادحع و تادسح نامز يیدلدبا میت

 دالخاو نهج لاوهاو تنج لاوحاو هیرلا
 لدصاقمنالوا یلاع ًاتاذیکتاسایسو تابق
 یرافدنلوارب وصت هل ا ناسلرب یلاع هدردقوا

 كرلنالوا سانشانعم هجشوزج هکرولبروک
 ۰ رداكد لباق یراماسلاق ناربح و هلاو

 هدْماط رب هدناسشلا مظع نآ رق هکوبلاح
 تاکلف و جرا .ردراو هملع دصاتم

 عیانصو تراجو هعطتکحو افارفج و
 ندههداع دصاقم هبسذلاب رلت ون هک یک هر اسو

 دشابعم لس نایعتش كوما ا
 تولع نامند تغالب و تحاصف یهروک ذم

 نکیآ راشمامهدنا لاما هنسهچجرد هضحم



CH: 

 هدنرزوا هروک ذمدصاقمناشلامظع نآ رق
 ىبهيمالك عيانص سيفن كلا ىلاع كا یخد
 تغالب ةن ومسوا هدیران | لامعتسالاب

 كرهلبا داعصاو العا هتحاصف هجردولعوا

 راظنا كياحيصف و اندا ید هننرزوارلت |

 هدارو تح ءردشلیا تلج یتربحو هلو

 یخد نونم زس ندنررکت كنهلئسم وش
 دانسا هلسارسا ی ءاسا ارز ءزکسللوا

 هلتسن ههباروت هدوجوم بتنك ناللوا

 هد تغالب و تحاصف هدنرالحا كياراصن

 | هدت ولع و تیک ردراو

 زارب تاب واج ندنفرط اعقاو هجن د
 هدهسلا یدنازوا ید زوس كرهللورلا

 هراثاروت هارالحما هج هیمالکم نانصز متسود

 هب یدمشهنفیدلواقاف هدرلهجردهن عقاولا یف



Gu 

 و هدلاح یشدلوا شماما هلس تفد ردق

 قفومیدمش هرزوا قلوا هعفد كل اهتفد

 وشراق هزب فالوط ندنادنلوب هدقلوا

 .یدلاق هدنتلآ ی روح کشت هدرب

 هسدآدعت كن هما ارتناشب هرکص ندنوب

 زا! كنامدقلواب لوا هدزمکیدلمات رتشانم

 كبابحالا هضور هرزواقلوا یراشتسا

 نیان هد حم نانلوا ناس هدوراقوب

 چاقرب يیدلنا دو دارا هدننابم هارون

 یرلذب كرلنوب هکقدوقوا یهارجنا تایآ

 هدهدوج و شلیجانا لبا راةرف یو زج هناا

 هلرلد | انقر کل هرارولیبهلبروک یخو

 ندزمکجءدیا دارا هدی راماهو حیح

 یالک لیوطت هدوه هيلع "ءانو یررکت

 هاروب یرلنآ ًازارتحا ندنسلوا بجوم



(44٤) 
 هک لديد .كدملا دق :

 هرس لواب لوا ندهبلصجا راش

 کردیش رب هوا تراشب زمکجهلبا داریا

 لی رلاوا ذوخأم ندهیناروت رئاشب هنب رانا
 هب هبدس تب كلبجما مه و تاروت مه
 .رلرولوا اف هنماقم ینداهش هتفح

 بجومیفایم لزمتسود زمه رعاوش
 نالوا اف هنماقم تداهشهتفح هل واقر هل وا

 .یدتسیا كمروکلوا نآ رب ینهیلیحنارتاشب

 : هک ی دید

 ۲۲ كنساب یح درد تاادر لاکا ب

 زکهللا هضدادجا یسوم » هدنتیآ ولو صون

 e یک من هزس ندزکیرلردارب بر

 ل وس هزنس كنا .ردکحهروتک هروهط

 € مسهماکید ی دان وخ رلمش هلح کج



(4e) ۱ 
 یجندب كاسر لامعا وب هن یکییدلنید
 هلسا رسا ید هدنتآ یويمو ۷ كساب

 یک م ندزکیراردارب بر زکهلا ًاباطخ

 وب ناید ۰ ردکجهریدتا روهظ ربمغیبرپ
 .ردشملسد « رداسوم

 هدننابمهیناروترئاشب هنب راتبآو س
 .راردینیع كراتنا زککیدلبا رک ذ

 هدراناروت هلراآ وا-؟ یاس

 هساا ررک ههانتشا تحن داش یدوحوم

 هلسسح قهلون شهلوا لقنیخد هلحا هتشیا

 توبثو شلوا فرط رب روك ذم هایتسا
 كعد شعرآ اهد تافرب یوق ققح

 . رولوا

 ترضح كتا وب نوا اما ینا سس

 ویو راشلوا عناق هنکیدلیا ریشبت یناس



(ND) 
 هدهنب راریسفناو حرش كرالحلا ی راتعاق

 « رد راشم زار

 یررغوط . راتومزاب رااوسراو بس

 هننرزوارلهحولرفاب کولو هرکص ندقدلوا

 ارایش وب دز ازار هه راشمزا
 هعشون ترضح هلهحو ی كرابدوم هن

 هباسعت رخ > هلهجو ینط كناراصن 7

 هبناروت راشد ینحهملوا و ینغادملوا دناع

 . دا شمابا تادتاو ناس هدنتحیم

 زکنایب وا امازکیدیا شملیا نایب
 ؟یدیا یمشملمهراو هنسهحرد « تاسا »

 ۱۳ ام ناشادنرف زم
 ضعإ یانعم و اعقاو ,زکیدر و یمانعم

 هدهسیا زکیدلبایخد تانا هلا هاروت تاآ
 ندراشادنرق هشرلکلیدنک ید اراصا



1 :6 
 تابا یثیدلوا لسارسا ی هنن دصقم 1

 . ردراشملبا ]
 ندراشادنرق هلبا هبناروت تاب زب -

 یب هقیقحو یفیدلوا لارسا ی دصقم
 رولییاص شمامهیلبا تابثایتتیدلوا لیعامما
 لمارسا یهس دصقمندنوب اراصن كەسيا

 تانا هللا لئالد یناه ا یتیدلوا
 ؟ رد راشملبا

 زمتسود هجنلوب نهجردوب هثحابم
 طقف : یدلاق :زجاع  ندنتساطعا اوج

 :سکعلاب .یدما دع تیمیلسترب یزجموب
 لئالدیراقدلوب هدیایوب كناراصت س

 بک هردلکد لخاد هدننابم مارضحتسم

 .مهرو باوجرپ هکدمنا هعلاطم نهمزال
 .هلوا عماجیئیشره یسهظفاح ءو كباسنا



(EAD 

 ۔وظ بوبعمو لوئسم ینالوط ندنسمام

 .ردمژال یسلروک روذعم بویملت
 ی رذعو هلزمئسودز .یدیا شعد

 : رارب هلکهروک لوبقم

 هز یزکشاوبزسقل وضاح هدبابوب سس
 نوجا زعدنک هدینآ كرهربو یدیا لم

 نباشیتسوارد وب كنهبلغ ءزیباص هبلغرب
 هک ل هرو ربخ هزس اده عم ءرلو راختفا

 هلثسمود هدننابم اراصت هلبا هبمالسا یاملع
 تدابع هدندهجردزمکیدشایوس مزب زکلاب
 یاملع هلرهبلورطا هدایز اهد .ردشماملاق

 .هردشملفار توہم ق اراصن

 كتوموب نمتسود ۰ كدا شد

 هنفارهقمالک الا ین-هجردو تروص
 : هک دید یخدزب ندنکیدشود



G44) 
 یخ د هده احا تا ییا ومشا

 لب ریہعل « یک » كربمغیب نالوا كح هلک

 .روینلوا نایب یفج هلوا یک یوم ترضح
 هباسوم ترضح كناسع ترضح هکولاح

 رول وا كج هاب دبا ساو ؟ردمراویر رزکب

 یم اشم هلتهج یه كتاسوم ترضح هسلا

 ترشح یسوم ترضح هردهد# ترضح

 ترم تروا تماشا ی
 هردلکد یحاص هلهتسم تعلرش هسیا یسع

 نی تی و

 هلیسادناموق رلرادرس یک مشو قرهلوار ومأم
 هسلا یسع ترضح «ردشعا رهراعح

 میارش یسوم ترتضح و ردعونع ندفیس
 ,ودشعا خس یک دم ترضح یهفلاس

 --  1ندو سوم تعبرش هبپا يمبع ترضح



(to 
 .ردشمهبوسیکیدگ هغمزوب هلیب فرح
 هسناقم و یرحن یرللاح یناه لصاما

 یک من » كباسوم ترضح هسلدیا «
 ترضح قحنا لثم ییدلبا دایم ند رعت

 هسیا كناسیع ترضح بولو هددت
 .هلبدوک ی رب ر, چیه رزکب هاسوم ترضح
 .رلبا قتح یجهیم

 یتسارظن لزمتسود تاحاضلا وش

 هسیاّ نوستکهدیا ماود هدقحا هحفدجآ

 نوا كمريو تريح هیاکلاب هنسیدنک
 1 هکلدید .كدلنا هوالع ید یلوش

 هاو ؟ کس د نان بس

 ياو کزکسلما تفد هدایز لدز رس

 لثم كن آ هرکط نداسّوم ترضح هدنآ

 ر كناذ نالوا رشد کج هک هرزواقاوا



)9( 
 هک وبلاح رویای رب وربخ ینجهلوا « ںیمغیپ »
 ترضح هلدسح زکناما هب ها ماقا ۳۳

 كهللا الکو اشاح بودوا ريم غ یسع

 .ردهلا نیعو ییغوا

 زمتسود هنیرزوازع اهرب وصوب هتشيا
 قرهلوا باوح هز . یدلاق یدلوا لال

 نوسروط هلب وش قلوب زوسرپ كجهرب و

 هلس هکمرتسوک تیمیلست هیلارصنلا بح
 كجهبعا ملست ینوب ارب ز .یدلوا روج
 یتهولا كناسدع ترضح ید! هسلوا

 هکیدیارولک مزالیسعنا ع وجر ندنداقتعا
 و نالوارفک "هحارص هراس یدنک

 رایتخا یرشنوها هسیا ندناک :رایعوجر
 .یدنلو هدتيياساو نوجا قوا شعا

 : هرزوا قلوا هفیطل ر یتح



(ior) 
 یدنفا Kaa هسلا هلل وا س

 یرارفاسم یخد یناریسف وشو یا وب
 هغد ؟شمامهلیوس نوجن هرامادام نالوا
 ندنو نوجاینارصن رب نالوا نمؤ«و عناق

 ةعرك هققدوش اب .نمهلوا مازلا هلوس

 ؟شعیا یلکد مولعم هجزکهیونعم
 : 4 یدلنسد ان وخت ندزمرط هدیدب د

 ارز .نحهلوا لبافقمالوای ولعم

 یرللحا 6 روناسشالکا ندنسهدافا شور

 هعلاطم هلتفد یرالحا .ردراشملبا هعلاطم

 نوجا ناملسمرب نیطفو لخافو ماع ندبا

 كمامهدىا تقد هشاقدو قیاقح یهدلو وش

 یخدلوا هرس طةف .نمهلواروصتم هد كاب

 ماخ هیلعهمطاف یلهجو غی دلوا فو ووربخ
 < جاب مززو ښراچ نیرو غاښ موا نم زف ی دفا



(te) 
 .السا تاداع ,یدیا لکد هدندقوم رظانمو

 .هفرظو مارک او تمرح هنیرارفاسم هجهیم

 هتشيا هدیدیاهناخ بحاصر فوم هلبس

 هردشم یک هنسورلپا اهد نوجا كنو اقاطم

 هلب درس كن هلبجا تراشب نیر وشا
 یتد هشقانم نایابا دلوت هشرزوا كنآ

 هيلا تراشب یجنکیآ هرکص ندکدسس
 یگ « تاو سلا توكلم » هرزوا قلوا

 یاهلع هلثسموب هک یدنل وا نامرد ند زف رط

 تارظانم و تاثحام یخد هدننابم اراصت

 هدلاح یتز دنا ون شمادا مازلتسا یرود ارود

 .ردشملق تومهنل والح قع ردو هامزوب ات

 وسشا هرو ی فااور لر الا

 هيه روا لوا لا ینسهلثسم تاومسلاتوکلم
 هدیننام !راصن هک زداسحم ترمهح ناب وف



(tef) 
 .ردروهڈهوفو رعم ه د«یحمیع هلزرفاو»

 .هدنسهوب هدوهب یراترضح هیاراش» ین
 ثانابحما ین كردبا تحصن و ظعو هقاخ

 حاضیا و لیصفت هدنسیدابم یاب یجنجوا

 رافغسا و ه وت » هقلخ هلهحو یشدنلوا

 «ردشمشالفابتا ومسلات وگلم ارز زکدیا

 ترضحأرظن هريش "یدابموش .یدیاربد
 تاومسلا توکلم یکیدرب و ربخ كنابحم
 دراو هرزوا قلوا ین كناسع ترمضح

 یی كنهئاسبنک ءایآ ضعب ۰ رولوا رطاخ
 یرلرطاغدراو هج هل ون هد كن همنا رصن زادحا

 ۔ دلدیا دیهش یحم ترضح ركل .ردشملوا
 قرهنل وا تعب یخدیسع ترضح هزکصندک

 بوبالشاب هنید رش ءدنراف رطیالو لبلج
 و ۱۷ كنان یشدرد ثانلبا یتم هنن ۲۳



560( 
 ناس هدهراسلیجاناو هدن رات یلورصوت

 ارز زکدبا هوت » هقلخ هلهجو ینیدنلوا
 :یدیارد «ردشمشالفا تاومبلاتوکلم

 یدنکیدصقم ندناومسلا توکلمو رکا

 فرد 6 ردششالفا و یدیا هسا وا ینعل

 وا هتشیا .ردشعآ لولح » سکعلاب ؟یدنا

 تاومسلا توکلم .یدنا رد « ید

 نایدیشیا ندن نغایسعترضح كانیریشب
 یخد ًارظن هنمهبناث هجردو تروص وبشا
 ندنو کردشنوا نطو رول هنلوا نط

 ی هدنناح تدم كناسبع بانج دصقم
 قج هلوالصاح جورعلادهدبویلواینورت
 لیوأتوب نکل .نوساوا یوا-توکلمرب
 كناحا یم هن اړ ز ,ردلکد یفاک ید

 نرضح هرزوا ینیدنلوانایب ههنباب یجنتلا



(E0) 
 یگیدلیا تالص ملمت هش رد راوخ یسغ
 «نوسلکكتوکلم كنس » هقحبانج هدانئا
 رویرویب ملعآ ی راهلوت هدتمیاست هد

 ندننحورع یدنک نکا ىا مکره 
 هسدا قحهللوا دع شک هرظْتنم توکلم
 ؟یعرولافتجاح هیاعدهد « نوسلک » رارکت
 یرابراوح یدنک یسع ترضح كلذك
 دالب_هرکص ندنسهلئسم ج ورع هد مه

 يبدلبالاسرا نوجا ند شن هب هناا رسا

 هدناب یعوا كناحا یتم هن هدهرص
 زکغدراو » هلهجو ینادنلواناسو لیصفت
 را تالا توکل مور
 هلاحو «یدشمرو یخدی صا « زکسد

 هرکص ندنجورع كنیسع ترضح هروک
 راظتنا هندورو تاومسلاترکلمر, ید



(fev) 
 وا اغ 1 رولى الكا دنلوب هدقءلوا

 ؟رد تاومسلا توکلم

 اباطخم رنتسود كل وتاق یرازوسوش

 یهدنتبان كنمرازوس « لا شملیاداربا
 هز مهفقاب » نامز یشدنلوا دارا لاوس

 هش زو كڼاأ زا هد « كج هرو باوج

 یهلئسموب یلاب سب یخدوا یک مغیدلاق هقاب
 ارظتم هزمکحهدا لح لشن مز ید

 هقاب هاب وب ءنهرکیدکی .یدااق هقاب هنمزوب
 ماود هداز ندهقفد شل زسهپش زمشملاق

 یندز کیا یہی ضوط كزوس ایناه كردیا

 . الکا تیا ٠ كدلك هلاح رب جنلوک كب
 یخدهل موب هدننایمیارضحتسم هکی دلش
 هردزسقآ رضاح یخدهدیابوب زمتسود .ردقوب
 روذسیم هد هلئتسم و لصا یسیدنک اما



(é۸) 

 قاوا زمقل رضاح هدباب و ارز «یداروک
 ندلاوحا كجهلبروک هدنسبدنک زکلاب

 وش هلي راسایپ لضاف و ملام كا بریلوا
 هراردنربح راحود هدهمهمو هکزان "هلئسم

 : 6 دید .یدشود هز هن زوس راکماحا

 كّبش نلسد تاومساا توکلم

 هرزوا ینیدنلوا ناس هدرالحا یلاوحا
 توکلمو هکرواشالکا هسیار ول | هلمأت رظن
 ىلادع رده واسم تموکح ر تاومسلا

 رام هب یببلا یاضر « ردددش تاف

 حالص بولوارفاو یضغ هران انلوب هدناکرح

 ضح فعل رب هسیا نوجنا یاب را لاح
 نوجا قملتروق ندندیادش كنا .ردنہلا

 یاضرو كمن ارافغتساو هبوت ندراقلنیغزآ
 ,دولک مزال كمريک هلوب قفاوم هب یہا



)۹( 
 كوا هبهيحرسم هرجنم تقرط زکلاب ینح
 .هدیدشتلادع+جم كناومسلا ثوک.ام یغد

 هتشلآ . روسهدیا تافک هغملت روق ندنس

 كناومسلا توکلموا یقاغ یخدرایراوخ
 کما ریذنت هلینابوقع و ربشبت هلبا یفاطعلا
 نداراصن یاملع اعقاو .رارولوارومأم

 تلم كعد تاومسلا توکلم » یراضم

 یسهطاحا ناددنوتو یعوش كن ابحسم
 ناسمرد رالوأت راست هد « ردکفد

 یرضوط لصن نرالبوآتوت هدهتسیا راما

 یاسنع نيد هسازملوا چه هکراروامهلوا
 هسيا زلوا چیه كرلنالوا شما لوق
 ترابع ندتوسعوب هتشلا كرابراوح
 یرلدلوا دع شلوا لبان هن وک ۰ ناشون

 یرابد نک هلن رایراوح نکنازولک مزال



GD 
 قرهیاص شوا لئا ههروک ذم توکلم

 . راروسدما اعد نوجا یسلک كنوکلموا

 تاومسلا توکلم زمتسود كيلوناق
 بارفتساو بحعآ لاک یناح اضیاوش ی هدنقح
 : هل و هملک, د هلا

 زکیدوصقم ندناومسلاتوکلم ا

 هروملو كم دقاهاشدایرب تموکحرت ات داع

 دارا هلا داعتسا روطر یلاوئس

 راد هنلاوحا هروک ذم توکلم ؟یعوسما

 كهللا ماکحا الماك رازوس زمکیدلیوس
 هل متسود هدلاح یرلفدلوا ك٤د یس هصالخ

 .ارغتسا مزا لصا یسهلوسزوسرپ هلبوش
 هنوکلم عقاولاف . یهلوا بجوم یز

 .كدلبادارباینکج هلی ریو یساذع« تموکحرب
 لاوئس یزمغبدراقچ ندهرن یناسنءموب



(EN) 
 هک دید ید هسرزوا وبا

 ه ردا زمغجهراقبح ندەر

 یانعموب .زلکد شمراقبچ ندزمیج هتبلا
 ناب ةدرللا مه ندظفل مه كنوکلم

 هجزسلارف « زشمراقح ندنمکح ناناوا

 یرمبعت تاومسلا توکلم هدربایجا
 ,زوشلوا دارا هلبراهلک « وسهد موناور »
 هفحا ندق,حآ هسا 1 مولاور « یهدهلمحو

 ۰ ردکع د تطلسو تموکحو قلهاشداب

 هل.سهلک « توکلم » ینآ یرلمحوتم لا

 «كلم » هدسومافیدوب کرد رلشُما هجر

 نع »و یساضم قرهنلوا دخا ندن یه وح

 هنمو .رونلوا قالطا هتمظع و تاطاسو

 .ناطلسلاو زعلا یا (توکللاو كلا هب )

 هدرهاظ اع یکدم قیقحتلها هکرید حراش



(1Y) 
 راردبا لامعتسا هدنطاب ماع یتوکلم و .

 هب د « ردهنسانعم مظع كلم توکللم شا

 لاذم هدحرش وب هیلع ءانب .رونلوا حرش
 ك«توكلملاۇ كل اهل » نایداداراقرهلوا

 هالا یناهاشداب نطاب و رهاظ هدیمانعم
 هزوس هدم رک نآ نق . ردکع د صوصخح

 یر كلذکو » هد تبا ین ۷۵ كناسنا
 نوکتلو ضزرالاو تاومتسلا توکلممهاربا

 نیش یانعم هک روبل روب « نیتقولا نم
 » ص كضرا و تاومتش همنهارا زب

 نیش هدیحوت هک ات ۰ هلدرتسوک یتتنطاسو
 هب اس قح » ین « هلوا یحشدا لضاخ

 نع تحانص هدناما و نیمز كنالامت و

 هدءهروک یفغبدلوایدباو ی زا هاش داب تنطاسو

 نش نامعا هروک اکا هنسهپلا تنادحو



۳( 
 كت کلم عدل هتشيا .ردکمد « هبلیا لصاح

 هجدنهو مو هجم عو هکرتو هجزسنارف
 هجهراس هنسلایک یییدلوا هلو یرلانعم

 هن اقلطم هما یک « توگامو قسم

 هش رلانعم تطلسو تموکحو یاهاشدا

 هدرللحنااما ءردتح هل وا شملنوف هکر ناک
 درس راد هنماکحا تفک كنوکاموسشا

 .الرت هاک نوجا كلو هحناک هراش نانلوا

 هنسهناد لدرخ هاک همدا نک | مینا هدنس
 رالاثم ماطرب نالوا فطع هنسهامربمح هاک

 ندرهاکح و ندرالثمو بولو رلاشو
 یخ هحارصهبوا توکلموا هکرویلیشالک |

 ح وضو یک ینیدلوا ندراءش كج هب رب و

 یدینک هدننروص هنهاب تهادب و لماک

 . هدندرایش كحهر و يلیشالکا هنسدنک



(E14) 

 مولعم یداتعم كنه وایس بک ردود

 تحارصراربخنالوادباع هم ؟اب یدلوا

  6زومر . رازهلوا اطعا هدننروص هام

 اطعا هدننروص تالش و تاراشا و

 هدننايم هیلبجنا رابخا ی هدبابوب .رارونلوا
 ندراش دناع هلقتسم كنهروک ذم توکلم
 «ناش هو « نوسلک هو « كج هلک » ینیدلوا
 ی هديا ون هله .رول اکا هدندن رلرمصل

 کهدنباب یجنرب یم رک كنابجنایتمندنالبثع
  ۳هدنتناهن لشټ وب اردرادینعم ردقه

 هک مررد هزس » هکروببد یسع ترضح
 نر و ینلاوصح بول آ ندرس هلا توکلم

 ژهدیا لات یدعا «ردکجهل رو هتمارب .

 کش عاهدتمار هوا تاومسلا توکلمو

 پاطخ هيد « زس » هیماوا یسع ترصح



)10( 

 رب چیه تما وب نالوا بطاخم .رویدبا
 اراصن نامزوا ارز .نمهلوا اراصن هلهجو
 شمالوالکشتم هدنتروص تماربز ونه مه

 توکلم زونه هدراب وسدع هد مه یدبا

 - هکدو « ردنش » هکیداقو تاومسلا

 هسلا هلوا .روءاند « نوسلک »و « ردکح

 و 4رویشالفاب هنسهجرد تهادب هتشلا
 یطاخحم كناسع ترضح نامزوا توکام

 هدنلا كران اماشعا هدنلاكریدوم نالوا
 هقشب بونلآ ندران | ندنکیدمربو لوصحم
 ر نالوا كحهرو یاوصح هد مه هتما رب

 توکلم ۰ شعا قعهللوا ناسحا هتما

 هبعرشو ه وام تموکحرب ی تاومسلا

 كاهنک هدهسیدا شلرو هردو اعفاو

 عوجر هکلتسرتب بودیاراکنا هکدروک



)5( 
 .راتراسا هشر كنهرواحتم لام و دن رلکداا

 راجود هنافاسنعا ی هدننمض كنآ و هثب

 یک ذ ندنرلکدملیا رافغتساو هیوت هخ.دلوا
 ندنرللا كران| هبواس تهوسکح نالوا
 یتا هدهحیخ تروصوش . شکم زال قلا

 .هچرد نمرو ليث هل سم قترا هحالیدپا
 برقا هتحارص ناه ناه بوک هدیبر
 توکلم وب هکروبقیچ هلادیم .روییدیا
 كلم ًاناذ .ردکعد ترش انداع تاومسلا
 یاضتق؛هحش كنهدوجوم ناوق تنطلسو

 هللا لوسر تعارش رب هلو اعقاو ؟ردلکد

 هبا سوم ترضح زکلا لوا ندزهدشا

 :یدیاشمالریو هباسیع ترضح بوایریو
 لوصح قترآ هروک ذمتعیرش هدنلا رایدوب,

 ندننیدلاق هدلاحرب هدوهبب و ریصیق ,نمررو



۷ 

 بول ندرلنآ كتوکلموا یسع ترشح

 ریشبت یکجهلبریو هتمارب نربو یناوضح
 ها دلوا دمع تما یحد تماوا هک ی دلا

 ه نهی دی | 4مش ردف هرذ

 یزم:سود كيلوتاق نمرلزوسوتش

 م ۰ یدلیا تریحو تم راجود هسلکلا
 یزمهیلبحناو هیوغل تالالدتسا الا هجورب

 هاضیاو لئالد ناک هدر هدمه روا لورق

 : قلمرآ رب «یدنا رویم ىلا درس تیاح

 ر .دتضقم ندناومسسلا توکلم ےک

 یو هنا رص تم وکعت هسلا تموکح

 اسآ و هنماع نامه كيابوروآ ردق هه ید

 هی رار قوجا هد كنا صآ و ام رفآ و

 كن هینابنتسرخ تموکح «ردشلوا لماش

 هلیب ندهیمالسا تموکح یوم ةحرد



(1A) 
 ردهداز

 یوق مدع كزو سو هدهسلا شهد

 یحد ندزمرط رار هلقلوا اد دوه ا

 : هک ید د

 .الروک چیه تمولح هدننارصن سس

 ندشدوقفم و یتح . ردقو و ردشم

 كاومسلا توکلم ی .دلبجنا هکردشان
 هلاع تاعطق هردشمامهلشالک ۱ یخدیسانعم

 تموکح » اراصن تموکح نالوا لمانش
 تموکح هدتبنارصت ؟ردیم «هبلحاو هب وامم

 دن اعهرصق » یسع ترضح .ردقوب چه

 هک ردشعد «زکیر و هرو هن یالوا

 ندناکوکسم زکلا یش نالوا دناع هرصف
 . ردتموکح یاصع لصا بولوا ترابع

 كج هاب هلند هینارصن تموکحنوجا كزس



(14) 

 هتشزا هدوا هدسیدیا دوام هلوا یش

 هتنامسجیتناحور ثنماقمقلاا ا

 ییدلیا ادس قرهناق هتناحور یت( مج و

ییدبا رول هوا هس تموکحرب
 كنآ هک

 د رو هشم ی د یسهبشدتفن ته
 «نوسیزکنا

 تموکح»«ثموکح وب زکنآدجو هرس .یدا

 هک ولاح ؟ یعرول هب د € هلحماو هما رص)

 ندعدف هدرلر نالوا ناتسرخ ینسلاها

 ندا ماودو روهظ ردق هنامزوب
 كرلنموکح

 ۰ لرد ۾ هیسایس و لکد هبنارصت یسهفاک

رلضع یرللارف یرلروطارب#| كن را
- 

نسهفاک قرهنلوب یرلتموکح سعد كنب
 هد

ند روما لک نلاب رلاروش راسا هد
 هخاب

 هنسرل هینامز تاحابتحا ی.راهعوضومندناوق

 هدوک هنیرالقع یدک قرهلوا بسانتم
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 لاتا هبهدوجوم لنحانا هدنصوصح قئاب یرلنون اف و روزا مو هدقعابو راشماب

jرش ماکحا هدلیجانا کرا و سلم هدب تمام لصل ۰ وراها  
 Re كنها رص للم یت ۰ ,ردق و
 یلعا هل هسملحد یسهفاک كنس ەس
 هاقحت و ۰ .ردرتاعم هره اینک دّصاقم
 كد ه كنا ولا توکلم هدر لباقم
 مدندزن هشالضا ماوفا و لالا نبع تروص لب هب وام تغ رش واو ینبدلوا

EIروان. ردشفاوب هدکما ماود الخ یسهجرازوو س کر اتم وکح هج رلکمب ردق هز یدمسش كوب كح وک هدسوناف وارخ را زج هل راهعطق اًشزفاو و انوروآ و انا .زکسرولو_ لەكم ردقەن زکناب ز  



)4۷1( 
 ت رش ماسالا سا كسا وق یا
 .هیناکمو هبنامز تاجایتحا .رده دف رش
 نالسا هب کد ندسک هرزوا اوا ند

 هب یہلا نوناقوا اساسا هد یسهفاک كناماظن

 نهیندم تایقرت كرانوب .رارولیبا ببطن
 یه مش تداعس و یضتقم هدراەجردەن

 هیچ ایج هبیا یراق وا لی
 هبهسلاقم هلا هدمالتسا تانقرت ناقارب

 درج هسالسا نیطالسو ایا هردجاتحم

 هدیرزوا یرلهعد یدنک هدتعا رش, هیاس

 هللا هلع "ءان .رلرد « ضرالاف هللا لط »

 وتاب هلت و تمرحو تعاطا هنلوسرو

 تعاطا ید هنرلهاشداب رانا ءاسم نالوا

 تیرومامو .رلردرومأم هجو تمرحو

 هله ۰ ردنع ضرف نوجا یرایدسنک



(VY) 

 هض رش عرش ینی تاوسلا توكلم
 تىما كن ەس دةم تفالخ ماقم هحنساضتفا

 كناهح .رداکد سقم هننشرب چیه یتمظعو

 همالسا "یلاها نانلو هدنسهد.ب راطقا

 و وله هتسهلقتشم یا عا یدنک

 سدقا ماقم ًانعمو اند هلس رلهسلوا میت

 هفلخ هدنرلزاع هعح . راردعلا هتفالخ

 بودیا داب یا سدقمو كرابم كرېمغىب
 هنسهفاک كيهيمالسا ماوقا وشا كملبا اعد
 هکردو تاودسلاتوکلم هتشيا .ردجاو

 كن هناسینکاآ هن هدلرجشا هن توکلمولردوب
 لود بويل دبا هل مشت هیاراصت هدن راد اتک

 ییاثماهدنسر چیه كب هبنارص) تاموکحو

 بتک لکد هداراصن زدلاب .ردشمالروک

 يخد هدهرفاک للم ناببوا ته ه واپس



(YD 

 شدومر هبناحس تیانعو و
 ترضح كرهلکهعوقو هدنقح ران املسم هدرب

 شعد كزمدنفامالاسلا هیلعو انیبن ىلع ىسيع
 شدوپ هللج توکلم وا هلهجو یتیدلوا

 هدنسهحرد كمامر و لوصحم قترا هدنلا

 ندنلا كران | نوجا ییدلبا ادب تماقعرب

 خسف هوسوم تعیرش یی قعلوا ذخا
 تیانعوب کردشملربو هز هلیتروص كلديا
 یزمزوب زودنوک هجرک ینالوط ندهیملا
 هدرا هدح س زمکیدشنا كرەروس هراز

 یرب كسلا رارکش ردق هن هقح بانج
 ردراو .

 .یدلبالال اتداعیزهتسود هک احموش

  ۹۹روس راروم ها توراراص ایدی 

 رابش قوچ كي كج هپ وس ندننهد



۷ (۷( 

 یدنا رونمهلوت اب هدهشیدنا روس ریدشارا

 ندهراکمهسانا دارا یرابش ین دلون دوخاا

 بوروک ید یسیدنک یغجهلاق ترابع
 روسهنلبا تراسح هتدارا ندنعندالکا

 ید" هسلاق هدنلاح توکش نود .یدبا

 ندتفجهلوا بجوم یتیوحح نام كب
 هلینربع تاملیوس بولو ز وسر اقنطم تیاه
 یهالساناودن كندنفا م اخ هلع + هطاف هنن

 : ڭرەىلىا نامرد

 هنسهحاصم یدنفا مماخ هملع هتشلآ س

 . یدیا ىلا هوالع هد ین هلٌسم و لصا

 قوقو یتقد رظن كنیرارفاسم یلایوروآ
 ردبا بلج هلسم و لصا یتا دحلا

 . یدنا

 كنهروک نم "اسمر هدهسیا شد



(Ve) 

 .ارکت ندزهیدلوا شمرو هوا یاوج
 :زکلا .كدمروک موزا هر

 هدنافقت رآ هدنرا رکت كن هظحالموب
 هزمکحهر وک نامز هلرل رش زىسەداف «ىدڵلاق

 هب هیلیحما تراشب یجنجوا وش ینامزوا

 :راتراشب یکلوکیا یتیم هک[ مدیا فرص
 «ردهداب ز اهد ند

 هدانباب یجنرب ,یعرکی ثاذلبجحا یتم هید
 ۳۹ و ۳۸ و ۳۷و ۳۰ و هو ۲ و ۷۳

 ولوصوت ٤هو ٤٤و ٤و ۲و هاو ع«و
 هکك دليا ناسردی ث٤ نانلوا ناس هدن ناتنآ

 یحاصهناخ :ردترابع ندنوشر کال

 بوکید غاب رب موق هکیدیا واو مدآ رب
 رب هشورد و یدروح تحرب هنفارطا
 ه رکصندنسان هلق هدرا ب وزاق كل دردنجر



(۷۹) 

 هتب رغ یسیدنک بودیا راجا هرابحماب ینا

 یلوصح هدقدشالفا ینتو لوصحم.یدنیک
 یدردنوکهرابجاب ین راراکتمدخ نوچ ماقما
 ینکب وتوط یراراکتمدخ رابتاب هدەسيا
 .الشاط .یمکو رابدرودلوا ینمکرایدکود

 سای اهدیحاض غاب هرزوا كنوب رايد

 . رلرجأتسم «یدردنوک راراکتمدخ قوچرب

 .رایدتس | تک رح هرزوا لاونموایخدءرلن |

 ثمرح هتماعوا دیاش یحاص اب تداوم

 یدردنوک ئناغوا یدنک هرات 1 هبد رازدیا

 یددنک هشروک لغوا ناب هدهساا

 هدینآ  زکیلک ردو ثراو هش رایدنک

 غوا هبد مدیا طبخ یااریم بوریدلوا

 رلیدرا بج هجراخ ندغاب بوتوط یخد

 ییدلک یحاص ع یدعا . شدرودلواو



(Evy) 
 هدقدروص هید ردیاب هل هرايناب نامز
 یب ) اکا ( راندیشیاییثعوب ین ) رانآ

 لوا ېحاص غاب هک رایدبد (هباسع ترضح
 بودیا كالههلا افجوروج یرامدا قساف

 یلوصح هدنمسوم لوصحم یخد یاب
 هرلبجماب رکید نالوا كجرب و هنیحاص
 در هلرابجوباب هرانآ یسع .ردیلمتا راجا
 هسلاود یدلوا شاط هشوک شاط ییدسا

 رب ود ردي هدنمرازوک بولوا ندب ر
 كأ ؟ یمزکیدموقوا هیات اد

 ندزسهلا توکلم هکمرید هزس هنب نوجا
 | .ردکچ هلب رب وهتمارب نرب ویلوصحم بون
 هسلا رشود هنرزوا شاط وا مک یه

 هنیرزوا كمك هیخدشاطواو قج هلربق
 اب ۰ یدید ردکج زا ینا یس رپش ود



۱ (VA) 

 هکدنشیا یرالبشت وب ںایسیرف هلبا رانهاک
 «راددالک |ینکیدلیوس هدن راةح یدنک ینو

 ییدتشبا یهیلیحا هرقفوب زمتسود
 : نامز

 ندزککلب دسک :كحینمد ید ون سم

 تاومتسلاتوکبلم ککیدسا ریس و حرش

 ر داع ندنحاضبا و لبصفت كنسهلئسم

 : هک لدبد یخدزب هلیسهمد

 كشيا, طقف « ردها وا هيج نم

 داع هناومسلا توکلم یتهج رب نکا

 لیجا ءرتادزا جراخ اعفاو یا زب بولوا

 نهربسغت هدهدلاح زمغلدلوا شملیا سش
 هداروب ىدا لکدرباغم هب هاا تققح

 .رونایا حضوت نوت نوت تشت هتشيا

 نکیآ هدلنسارسا ی تاومسلا توخلم



(vê) 

 شب ماز ناو یاوصح و نور"

 هرولدنا خش رصت ینحهنل وا اطعا هرلب رع

 عااوش لصا یزکتفدرظن زا دلرسن طف

 .مردیا باج هنسماکحرلرجاتسمو یاو

 هکردغل, ردقوا تازاشاوزومر یءدلدع وب

 هتشلا هردزاح كەسيد هل تحارص اکو

 ندنبحاتص غاب هکروبلپ روک هراکشا با

 دام ندا زدالاعت و هب احس قح دام

 هرد ةا تب رتش ی تاومسلآ ك کل میشد

 یک اردا كرالوصحم و یسهظفاح كنفارطا

 هردهیانک ندفورعلاب صا و رکللانع یهت

 ندقح فرط کردا تا رسا ی رابحماب یصاعو

 رقحت یارک ءانا ین یرازاکتمدخ نلک

 هنیرلیدنک تباہ .ریذلبا لنقو هحنکماو
 ترتضح هجاراصت مز هکلغوا نادردنوک



)5۸۰( 
 لق هجاراصن معز هن هدیلآ رداسبع
 «هجاراصن مز » هعفد ییا هداروب .رل دتا

 هداروب كناسع ترشح باس هزمشابد

 ییدرو ربخ ندنعو عوقولالق رابخا
 كنسهدام یون یدنک هلسهدام بلص

 «ردبسمام هلشالک | هله ال هداراصن دزن یخو

 ريد یدیا هسلک مزال كمليوس یتسهجزپ
 هللا حور ردب الب هسراپدنک تیاهن هک كدا
 ماي هنلتف ید كباذ ییدردنوک قرهلوا

 هشوکرب هنیرزوا كنوب ءرابدلیا ثبشن و
 ساس الا سا یخدوا هک یدنلوا تراشا هنشالء
 راي اب ,ردهدمحا توس نالوا تعلرش

 یعابتا كران | و رایسیرف رانهاک شاب ین
 شدابا در هد دوم زابحا نالوا كعد

 مک ره پولوا يئاط هشوک هنپ وا هدسزا



۱ (inl) 
 راو یداریف هبسیا یدېراچ اک | یې دنګ
 لاح حا :یدزا هسیا يدپ راج همک يه

 وصح ینا تاومسلاتوکلم یغد قردلوا

 هرلن ریو یلوصحم بونل | ندراناقارب زسل
 "یهاون و ضاوا ید لوصحوا هک یدلرب و

 .ردنرابعندارجا ینماکحاو تعاطاهب هلا

 وارد هقشب ندنوب یهیلنجنا تالبثع وبشا
 ۰ لهروکه دزک دیا هسیا نکم لیوأت

 نایقارب ندلا ینریغ هدستقو رب چیه
 و هسرزوا زم.دحموشا زمتسود لضاف

 نوجا لیوأت ییهبلبحنا تالش نانلوا

 ۱ ۰ هک یدبد

 هب هجعناک هنسهل.سم یشاط هشوک ا

 هردب ضغوط كي تالیوأت نککیدتا ردق

 تلالد یس سم یٹاط هشوک و جما

۱۹ 



(AY) 
 ندرایذوم كتاومسلا توکلم 5دو
 هرزوا كمرب و ینلوصحم هرکص ندقدنلا

 لک زا غ یرخا تما ینحهللوا ملست

 راینانوب نالوا شعا لوق یتئارصن هکلب
 مزال قلوا زکمولعم ارز .ردرایلامورو
 نییداوخا سبر دوصقم ندشاط هک رولک
 یشدلوا یحتلاب زونه هللاراشم ۰ ردسورت

 ترض> هدنقغ سوئاردن | یثادنرف هدلاح

 نوعهسیمسا نامز یفیدلوا عبات هحیسم
 «ساف-و یسا كن | یسعترض»> هد یدیا

 نس » كردبا لیدبت هنسهلک شاط یی
 اس یاتسلک هسرزوا شاطوا .كسشاط

 یس رك رایراوحینآ لبا یعالک « مکجهدیا
 یەک « سورت » هاو .یدلا تصن

 هلا راشم "یراوح ندنغبدلوا هتسانعم شاط



(SAF) 

 اعقاو . یدلود ترهش هد سورت ید
 یک یسعاراکنا یجیسم ترشح هعف د چوا

 وفع رانا هدهسبا یدلوا یرلاطخ ضم

 سدقنامزینبدلوایسب ر كرلبراوح ءارهلبدیا

 نوکرب زکلاب قرهالشاب هنیدرمشن هدف رش
 عانقا هتنارصت ییشک كيب چوا هدنفرظ

 زککیدلبا نایب هتشيا .ردروهشمیبدلبا
 مک ره سد دا هلحا تالش

 .وقوط همه یسدنک و یفج هلبریق هسٍراچ
 وب یشاط ه شوک نانلارابخا یحهزا هسن

 هدامورویلوطاناوهک اطنا عتاولایفکردناذ

 " ینوقوا هدنیدنک ییاءقفوم ناک هعوفو

 ۰ ردهدکمرتسوک

 كيلوتاف ینالش زیکیدلبا دارا

 ًااذ جهدا لیوأت هدلو و كزمتسود



(eA) 

 یسیدنک نوجا كنا هد یدا زمولعم

 لیجتا ضعب . كدبا شملیا توعد هلبوأت
 دیا شمروک یلیوأتوب ید هدنراحرش .

 نالوا نداراصت هنن كروك ذ.لیوأت قلا
 یغلدم هوا لوقم هلس هدننامداقتنا بای را

 كد د هاب اراطخا هزمتسودید 5

 ترضح رک هدشنارصن "یانم س

 یرازوس كنبراب راوح كركو كناسع

 شملیالوبف ین ارصن هسیا شمتشا میکیه
 ءا « ردداتعم هجاسدنک كمرو لساص

 روانقابهس را هناراکترمغ تادافا فنشاسدنک
 هدننلعاص تحسم ترض اهد هسا
 هردرشماا ناما لوق جوف جوف قاخ

 هلا ه وسدع هزحعم یس غوط كشا اما

 هل كران البتروف ندنراضيم ندن راتلع



۱ 
1 ۰ 

(4A6) 

دا مع ندنسهلک « نمّوم ۰
 یانعم نان وا 

 .ردب راسلوا شماقيا ناسا هروك هجي
 هرالبحما ینعض هدنراناعا یخد كرلبراوح

 كتبنا رصن هدننامزراب راوح هله .ردشزا

 لامعا ییدلسهنلوا لوټ هلکلحوک ردقهن

 ۰ ردهدکلروک هد راوح باکمو لسر

 هدنوکرب هلو یعوبشو«لوف كتنا رمصت

 هدنسهجرد یلوق كنشک كس چوا
 .هجرد یلوبقكبشک كس چوا هدلب | لکد

 یدبا هسلوا شمرتسوک تعرس هدنس

 نادبم تننارمصن هدنفرظ تدم هجرارمع

 روتسم هدرا هزر ز هدبوسهقح هتبنالع

 نا هفت او
 شم راج همیکیه یسیدنکو شمل رق هسا

 مقاولا یفرک !یشاط هشوک نالوا شمزا هسیا



(A1) 
 زکس ی رام هدامور ىدا هسل وا سورب

 سج هدنسه اخ سح ناتصام تدم یا

 بوراقبح نداروا تیاه ه رکص ندک دابا

 ردتفمهنک الها ق رهصا یتاشآ یسه هساص

 ؟رلیدبا ی ییماس هلو ا

 هل وا زمتسود لضاف هننرزرا زوسوب

 .هحردكمزا هسیاردا همداصم هلا مک ره

 هیناحور تبیلاغرب كتيبلاغو توق یهدنس
 كفعض ی هدتناسجو یننیدلوا هونعمو

 لک یفجهیمهلوا یتیمها رب چیه هدبابوب
 یدال داب هدارافارط الاب هلتغالب و تحاصف

 ترش كعد تاومسلاتوکلم هد؛سیا

 ماکحا هدسنارصت و هنغیدلوا كعد هيوام

 توکام هیلعءانب و هضیدلوب هسرعرش
 شمر,و هلتقو هدندب لبنارسا ی كناو لا



۱ )۸۷( 

 ر ین لوصح رب یک لوصح ینیدلوا

 هداراصل هدنفورب جه هبعرش تموکح
 یرازوسزمکیدلباداربا هطوارنادهنفیدملوب

 : هدرب هرلنآ رار هلبارارکت

 شما لوبق كابا یلنابتسرخ
 ناطنطسق كور روطارعا رادنکح نالوا

 نامرف ییدلبا رشن هدنالبم ؟ ردبلکد

 هیفسر تلاد كنامور یتینارصن هجنجوم
 هنامزوا ؟یدنایمشمامعا نالعاقرهلوا یس

 ینان ایتسرخ نالوا رقحتسمو بولغم ردق

 یمشماملیا مکح هلیتوق یحبلق هرکصندنآ

 شمربدشللوصح یناومسلا توکلم ؟یدیآ

 تاذ ود هلاک راد-مکح كحهل «لوا دع

 کسا هنب هوا هدلاحییدلک مزال قازا

 تاید لصاو قفاوم هنکلتسرب تب امور



(iı) 
 د دیس هزلکیه ىدنک قرهلوارب افم هه وام

 هلن روص كامل, اروم یقلخ هنج اط بودیا

 هناومسلا توکلم كتوكلم یهدنسیدنک

 تاسا ةدامو الف یفیدلوا فلاخ الك
 ` ءارصن .ردقو مدنفاردقو .یدا شملبا
 هدنسهرآ لنا سنا یب .ردفو تمیرشهدتن

 ه واسم تعب رش نالوا شلاف رمسلوصحم

 كجه ابو شمع .ردشمام هتیارصن
 هدنروصوا حبسم ترض> یدبا هسلوا

 هدیاعم ردقهب هيلع ءاس .یدبا ررب و ربخ

 .وشود ندمکح یزعاهیجوت مزبزکهسلیا
 یزکتاهیجوت یدنک هني رب كران آ كرەر
 . نکسنمهلنا هماقا

 زمتسود هجنیلبا هوالعیخد یتاحاضیا
 :كر هيم هد | تراسج هد کمک هنق رطهدناعم



(4۸4) 
 ندلجحا هقشب ندرلن وب مهقاب یا س

 ؟ردراو زکتاراشتسا هدا ون هل اهد

 كن هیلراراشب یندندز لر طویدبد

 هه تادافا هرزوا قلوا ید درد

 : ید وا عورش

 یحنکیاكتادهاشم نده ا لاذا

 یورو ۲۵ و ۲۸ و ۲۷ و ۷٩ هدشاب

 لهجو یکیدادیا حاضیا و نایب هدنراخآ
 ندنسیدنک مالسلا هبللع یسع ترضح

 تروص ینکح هلک یخو تاذ ر ۳

 یلاوحا كناذوا ربارب هلبا نا هدنحارص

 بولو! لاق هانی لا هدنسهرصلیصفت یخو
 یکیمز و تنطلسو مکح هدرزوا رلتما

 E ومکح جدا ارحا هدنرزوارلناو

 هنسیدنک و ينکجهیلیا ارجا هلا اصعرومت



)4۹۰( 
 یرافانچیکلموج كراتمانانلوب هدنفلاخم

 بکوک هنسیدنک و یب راجلب ری یک
 هکردشملبا نایب ینکجهلب رو یهاکحبص
 | هب یزاوح سورت هن یر جیهكنارابخاوب
 قسطعت لباف هنسسار هقشا نداراصتن هد و

 هلک یسهفاک كنءهدوک ذم تادافا بونلوا
 صوصخ همالسلاهلع دم تربضح هماکب

 ندنیهاوظ كنهیبجا تارب وصت ینبدلوا
 ترضحرظن معق ندنسملوب هدقماشالک اهل
 نددت بانجردق هزعامز هرکص نداسع

 رب چیه و شمالک ربمنیبرب چیه ادعام
 شمانریو توکلم یاصعرپ هلیوب هبهسمیک

 فعلا «رابادمأت یراتلالدوب هدیسلوا
 ریاشب مدقم ندنود هکردوش یب غ كاو

 چو ینپدناوا ناب هدننبتسم هینباس
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 نهاک حسطس نالیاریشبت ی ید دورو

 بحاص » یرابرضح زفدنفا هلالوسر
 هسلا هواه . ردشعا رعت هند « هوارهلا

 هل روصو ندنفیدلوا هنسانعم مافعیاصع

 لبحا هتشبا تاذ ییدلبامشد# یدورو

 بحاص نانا واریشدت هد هدن راتبا وش كف رش

 .رولوا ك٤د شءلباتراشا یشدلوا اصع

 هن راناس كنس را رمضحیدنف ها ةحر

 هداحا هرزوا قلوا اصع بحاص هروک

 مالسلاهیاع دم ترضح كناذ نانل وب شم
 هللا هده یاملع ض. هدنقح یوا

 هثحامر ید هدنسهرا یرلسااب ناتسنورب

 مالسایاملع هني هیلغ كرهیلبا نایرج همهم
 . ردشلاف هدنسهرا

 و :یدراو هلوکس زمتسود لضاف



(Ay) 

 هفشقش 1 هدهب و امدصت هل یهرازوس

 هدنتیمزام لاح ابثک | اعقاو .یدیا رویا

دو هد هس دب ارون رود هنوکسرب هلب وب
 یهعف

۱ 
 یتسیدنک ندنفی دل وا قلنغلاط هدرا هدننوکس

 نوجا ظاقا ندقلنیفلاطوش :
 یسهرص كزوس یدمش 4شلا ب

 یراکدلیا نایب كذیدنفا ملاخ هلع همطاف

 .یدنک هتسهلئسم تیلقاراب

 هلا مان ناظشرب زمتسود هدزمکید.د

 زمکج هیلیوسو یدالپ وط یتسیدنک قر هنابوا

 هلکهرتسوک راظتناروطرب هنالحععتسم هرایش

 یآهجور ندز رطیخد روک ذم بجرم

 . یدنلق دیهعو طسا

 زکلا یسلثسم تیاقاراپ ویشا

 هنادیم ندسنفرط یدنفا مناخ هلع همطاف



(<A) 

 هلاسر زکلاب ۰ ردلکد هلسمرب شلراقج

 .الراقبح هادم هدندنف رط یوم هب دیم

 رگ زاف ىد قا ماخ هیلع همطاف . ردشم

 كنسهروس فص هدنسهجرت نآ رق كنكس

 ند هظح الم یی دلب ا هوالعهس ریز یا یحتلا

 هدیه هلا ر یک ینبداوا شعا ساتقا

 -رصح یدنقا هللا هحر یدنه یر یوم

 ندنراسدفن رثا مان قلا راهظا كنم رات

 هیلاراشم لضاف هکوبلاح .ردشملیا ساقا

 قطار اهلظا ی دیرات ضح یدیقا هللا ةر

 كنبدلج یجنکیآ كنسهمحرت  ۲٩۳ولو صون

 یهلثسمود هلهجو یفیدنا واناس هدنسهفوک

 سابتقا ندنرثا ثنسایب ناتسلورپ رب هنب
 یرا كساب روک ذم .ردراشملبا ۱۲۰۸

 هدن رهش وکلاق كناتسدنه هدنسه روش ةن



 )4)ا
 تورو 00 هدننزوص هر هلاسزرب
 هدنساننم كفل تاقاراب ید یدوصقم
 هلنهج ینلداوا شما اطخ مالسالها اوک

 ریدلب یغیدلوا قمالب ضغوط یناطخ وب
 ندنسهدافا و كماا یعوم سابا .ردشم

 لهایخد لوا ندنسیدنک هکرویل وانابتسم
 ارز. ردشلیا لاغتشا هلا هلکوب مالسا
 یخد كناطخیدا هسلوا شمامعا لافتشا
 توا.یدیارولک مزالیساواشمالک هعوقو

 مالسا لها ید لوا ندملا یعوم ساباب

 هحور ارز .ردشملبا لاغتشا هل اهلتسموت

 یعع هدنلئلاوا یسهنس ۷ هک باحالا

 همر لوا هنس ردقو زوحوا ندیو

 .رضح زعدنفا هللا لوسر هدنا ردشلوا
 دادعت یمهددعتم باقلا و یعاسا كنسرات



(Ae) 
 یظفل تیلقاراپ وب هدهرص ینیدنلوا نایبو
 ازرمروهذمروک ذم باک کو لاح ؛ردراو

 هلا ءاطع اب ال وم هلا ینیلکت كنداون رش ىلع

 هک ردشملوا فلات ن دف رطیتس | لضف نا

 لک د رولعیسم هدهکرت هجرت 8 جرات

 ندنفرط یاو ریش لع هدلاحیه هدهسلا

 فی أتنیرزوا فیلکتو یمانالوب عوقو
 2 را كند او ريش ىلع هملاراشمو هشدنل وا

 هنک وديا یه رج هس ٩۶5 هسا یافو

 لوا ندهنسوا اقلطم بابح + هضوز ًارظن

 تیاقاراب :رویک مزال قلوا شلدا فلات

 ٩۰4 هللروص وب هرکرب یعدق كنسهلئسم

 هرکص ندقدلر دراو ردق هلوا ندنسهنس

 یخد یشا كلروتوک ردق هراورابا اهد

 هدرلهنس وا ارز ,رولوا شمشلپالوف كي



(AD 
 "هلداحم هلا دوم و ارا صن كمالسا لقا

 ندنیدنللو شماملاق موزل قترا هنسهند

 نالوادوجوم هدمالسا دزار اد هب هلئ سمون

 رد ص دوخابو ه یطرق ماما ان كتامولعم

 یوزل يحه.اا ادس مدق ردق هماللسا

 مکح یدعا .رولوا راکشآ هنسیدنک یدنک

 مالسالادنع یمهلئلسم تاقارایوش هکزردنا

 ادب مدق یک کرک بویلوا یشرب یکی
 ردندل؛اسم شملنا . ۱

 هنسهبح رات مدق كنهروک ذم سم

 هرکص ندقدلا ینهرصتخ تامولعموش راد

 لواب لوا نوجا كم شرک ه هلئسم تاذ

 .مهروک یهیلیجشا تالوقنم یهدبابون
 نوا كنلبحما انحو لصا هلئسم و

 دی وب کردهدقفلا نایب هدنباپ يتدرد



(4A) 
 ی راب راوح یدنک كناسع ترشح

 ند هلقتسم لاوحا هلب| هبلاح تاصوصخ شعب

 یسهنسلا ابوروا ینیدنلوت هدکملبا رادرخ

 یرلپاب ثانبرلهختسن لیجما نانلوا مط هلا

 نالوا دانم یو جردنم هدن راشاپ

 باب یدعا ۰ رزدهدکلرتسوک هد را هصالاخ

 هدنرراآ ولوو ۱۷7وو و ۱۵ كروک ذم

 روسوسی رکا » قرلوا ندحسم ناسل

 ندااب .زک دا ظفح یمرتیصو مب زکهسیا
 تیلفارایرب هقشب هزسواو مکجهدبا ماحرتسا
 .هلوا معاف هلک زس دیالایلا هکردکح هو دن وک

 مع هکردهقیقلا حور تلقارابوا .ردقج
 قآ کنوح . ضصهلوا ردةم هلوف قآ

 یآزس طقف .زعناط الصا ینآ و نمروک
 نئاس ریارب هلک سو ا ارز .زکسروناط



(4۹۸) 
 « ردقجهللو هدزکهنام كزس و قجهلوا

 یورو ۲۹ كروک ذم باب یک ییدلیند
 هبا مما ےب كردپ اما و یخد هدست
 وا ردسدقلا حور هکیحیلست یحهردن وک

 میدیدءزسمو كج هتک وا ینیشيه هزس
 «ردکح هلبا راطخا هرس ی دا كش ھه

 قترا هک لاټحا » هدتیآ ولو صون ۳۰ و
 یب كناندو ارز ES هلک زس

 یموکح كنا هم رزوا م . رولک

 كنلحاانحو كلذك . 9 « ردقو

 هدنتبآ ولورمون ۷٩ كنباپ یجنشب نوا
 مکجهردنوک هزس ندفرط مرد طقف »

 نامزییدلک ءزس هقیقلا حور یی یجیلست
 لیحما هنن و « ردکجهدبا تداهش اک وا

 هو ۸و۷ كباب ېحتلا نوا كروک ذم



(4) 

 ولو صون ۱۵و و تو ۱و۱و۰ و

 مدویلیوس یتقیقح هزسنب طقف » هدنراتآ

 . ردولربخ نوا كرس مکدکمتیک من

 اما ءزلک تسلقاراب مهسیا ۳ ن

 مکجهردنوک یتیلقاراب م زس مهسا ردنک ن

 حالص و 5 شم یلاع نام یدلک یخدوا

 کره ردکجهدیا عاتقا هنزرزوا مکحو

 3 ر :ردکح هدب | عاقا هنرزوا
3 

 «رایدعا ناما الصا اکب ( راراکنک یی )

ن ارز :ردکج هدبا عانقا هم رزوا حالص
 

 ی. هرکص ندیو رس و . .مرویدک هعردب

 عانقا هنیرزوا مکح اما .زکنکجهمروک

نکب كنابند ون ارز :ردکح هدب |
 یمکح ك

 قوچ رب اهد كجهلیوس هژس .ردشملیسک
 كزم كابدمش رانآ هدسیاراو مربش



)۵۰۰( 

 هقبقل |حوروا اما هردهدنق وف دل زک دادعتسا

 قوس هقاقح هفاک یزس نامز ییدلک

 .دنک الصا وا ارز «ردکچهدبا لاصیاو

 یب راکدتشیا کلب بویمهلب وس ندنکلپ
 یرایش قجهلوا هدلرفتسمو ثجهیلیوس
 ,ردکحهدیا دنجم ی وا .ردکحهر و رخ

 .هربو ربخ هزس بولا ندرانک# وا اریز
 « ردکح

 داریا هلئروص وب ینهسیلیجما تاب وتحم
 : زمنسود كىلوتاق هس رزوا زمشیدیا

 هتشيا دصقم ندتلفاراب ! مام

 .هورع كناسع ترضح کر دسدقلا جود

 لردن |لوزن هننرزوا رابراوح هرکصندنج

 .رخآ و نیلوا مولع و ابثا قیاقح یرلنآ
 ۰ ردشملىا رادربخ ندب



(61) 
 یدرتسوک لاجمتسا یور هکعد

 : رپ هدهسلا

 .هیمالسا یاملع«زکی روس مصزارب ۷

 زکروکیبرلکدبا لحیلصن یهلثبمون كن
 .نکید هرکص نبنآ یزکیزاکج هد هد

 یاملع یتسلثسم تیلقاراپ هلیسهمدقم
 هدانوکلاقوی راکدلبا لح یلصت كن هبمالاسا

 یحد كنسهلاسر ناتسنورپ نانلوا عبط

 نکی رد مدیا در یعالسسا هدیابوب ابوک
 لصن سکعلاب قرهلوا ندنلسق قح قاطنا
 :كدتبا دارا ینا هجورب یکیدلنا قیدصت

 نال هدفص هروس هکردمولعم س

 ندنسیدن؟ هرزواقلوا ندحسم ترضح

 یخد ینبرش مما كنا بولک ربمغییر, هرکص
 یاملع .ردشلرو یخ ینجهلوا دما



(9۰۲) 

 كنظفل تاقاراب ی هدنلبحا انحوت همالسا
 ناک نوجا تانا یغدلوا كد دا

 كرهیلبا دارا یةبقح وش هدنفح هب وام
 یاسا هد وام تک هکردراشعء د

 ؛یعاسا اعقاو .رازعلوا جرد انعهبصوصخ

 روک ذم اع هدن | رق یراضهب ندهبناروت

 كن ع ناسل لبا یناربع ناسل هدرلهسیا
 ید لوب یبارق هدایز كب هنب رکیدکی
 نئأبوب هدنصوصخ لاسفننا ًانعو نوجما
 مسا «ےھارا الا و و ردشمامهلروک

 «محربا» هادی | 4ج رت ه ین صیساربع

 هکولاح بونلک مزال قملنوق هنتروص
 .دلوارم كنهک یاو هلبا لداتر یژزج

 اهن و ف وغب لیانا و یڑلق
 زا ۍخو كن هراس *یماسا یک لیا رنعو



(0۰۳) 
 ۰ رولب روک یرافدلزا هدکع ول قوح

 رگ وب نایلوا ین رص لصانعربارب هاکنوب
 فرصنمربغ هحخا یعاقرهنل وا دع « هم و

 ناسل قیافد یخو یرلفدل وا موکح هب د

 نکل هردیمولعم گران ال وا فقاو هب ین ع

 هجرد تبارف یهدنسهرآ یناربع هلبا ین رع
 هدنصوصخ ناناسل نابلوا یشسانم هدنس

 انا یماسا لق اع هلب وب هبوایس بتک
 هر ید ی یابسا کلب . ردراشم

 کءدنرللا اراصن هیلعءانب ء روراسشملبا

 نالوا محرتم ناد کی و هدرالا
 خس

 «تلفارا» هدرلهخسن ین سعیتحو هدهراس

 یسداف یاب هد ىع فورحز کلا یسهلک

 لش هی ص یاف داتعمرب هلبیبسح قماعلوب

 شلزاب هدنتروص « طباقاراف » قرهیلوا



)5*4( 
 هلببسح ج رخ برق یهدنسهرآ اط هلبا اتو

 هدلیدبت هب هيب رع یاط كنهسنانود یات
 نآ رق هدهتسیا شمامهلبروک سأبرب یخد
 لربنا لقن انیعیهینانوب هک ا ناشلا مظع
 لبحانا 4 وملاح رنا لقا ةمحرت

 نداسع ترضح یەو ید هدوحوم

 ارز .ردشما لن "هجرت بوبا لقت اع

 نانند ناب راماس كن اربع ناسل اس عت رض ح
 هلا یانو ناسل بوناوب ملکتم هلن روص
 هناا یدنک ندشیدلوا ماکنم
 هنغجەلوا شملبا دارا یتسهلک تلقاراب
 تیلقاراپ وب هتبلا .نمهب ریو لاتحا الصا
 نداسع ترضح تداعس ۾ هرب كنسهلک

 وا هتنشیا هکردشملبا روهظ هیناربع ۀلکرب
 يدا هساوا دهاشمو دوجوم مولا هک



(٥۰۰) 
i » مهارا » هنسسس سف هک دا و 

 هدنسهجرد تبارقیهدنراهک « محرپا»

 .یدبا رویلپروک نایب نابع یفیدلوا نیش
 هدهدوجوملبجانا هکردندلاوحاتقدناباش

 یجشربو تیلست ینی» یسهلک تبلقاراپ «
 لم یک « هقیقلا حور ینب ه دوخابو

 ردشمللف ید حاضيا هلا هب رب سقت ۰

 كج هل هليشالکا هجالوق هروک ذم هلک
 هه ريس لمح و ىدا هسلوا ندرابش

 هک اذه عم ؟ یدبا یعرولیروک جابتحا

 یشدلوا بولوا مهفلا لهس كنهروک ذم

 لجوبشا یم رب ندتنارصن "یدابیم و
 نع هسقوب ییداروک جاستحا هبهبرپسف
 كي قرهلوا دوجومی.هلک تیلقاراپ لصا
 هرخ الاب هدهسیا شملشالک | ید العا



۰( 
 يدمشودقفاوم ه همنار هل دصاقم موش و

 هب هزآ كنهرمست ةروک ذم لمح یماوما

 تیمارظن بلاج هدایز كب یفیدل ر دشقب
 هردیدداوم نالوا

 هلردبا لاحمتسایحد هداروب زمتسود

 هنحشرشتو لیلحت كنسهینان و هک تیلقاراپ
 : زب هدهسلا یدتسیا كمشرک

 زدکیدلباناس هوا للجو سس
 نالوا عوبلعم هدانوکلاق كنساپاب ناتسنورپ

 «رولواقفاوه اهد لهسلبا كرت هنسهلاسر
 .راملوب ۍلربص اهدقحزآ رب هلبراطخا

 یور ید زمتسود ندزمکیدلدا احر ی
 طسب كولم هبلع ءانب .یدرتسوک فاصنا
 :یدنلواماودی آ هحورب ندزف رطهدندیهء و

 عبط هدانوکلاق هدنسهنس ۱۲۷۸ =



)0.۷( 
 : کروبلشد هدنسهلاسر ناتسنورب نالوا

 راحود كراناملسم هدنسهک تلفاراب ویشا

 كي4هلک و بیس هشرالوا طاغو اطخ
 طفل ¿ ردي راکدمهلس یلصا هاو

 « سوتیلقاراپ » .یلصا هانوب كروك ذم
 ی درایو یر, و یلست هيا وب بولوا
 هدهکوب ندنغیدلوا هلکرب هنسانعم لیکو و

 لوا روي
 ۔وک ذم هلک همالسا یاملع یللب س نکل

 نط یشدلوا « سوتولش رب »و كيهر

 « دتت » و « دحا » هدكیو هدردرلشعا

 اعقاو  ردراشملیا مکح یغیدلوا هنسانعم

 هسرولوا « سوتولقبرپ » هلبوب یلصا كنه
 .اربع هک دم رو « دما و یغد یسانعم

 ههبش نکل « رواوا بیرق كب هنیراهب



۰۸ 
 «سونلفارابد یلصا كن هروك ذ مه هکر دقوب

  ولش رب » یو كتهبمالسا یاماع بولوا

 .ردظلغ یراعا نط « سوت
 هنارفظهتاغ هدارو زمتسود كىلون اق

 : قرهناروط هلروط رب

 «یدناوب مکجهیلبوسیخد من هتشيا س
 لوبق هليو ون یخد هجن سالک تبنا رصن
 . ردشٌموا

 تسارصت یسهظحالمو هدهسلا یدید

  بجنوم هداف رب جبه نوجا یماسلک
 یدلتالک یالوق كب هنسیدنکینج هی هلوا
 : هک یدانسد

 « دخ» و دمها » وش كناسنک دث

 کش لوا یربخ نامز هل ندنرا-فرش مان
 مک یتکجهیمهلک هرلانعم وا كسوتبلقارا



 سس
 بدنش تلاسرو هیدمحا تشه هلا ؟شملبا

 تل هسلا هل وا ؟یلکد هلن وا ! درکص ند

 زوبنلآ یهدنسهزا هیدن تشب هللا هه وسع

 وب یتاسلک تیارصن هدنفرظ هنس ردقوب
 یارو ؟شمریو ینمهن هنسهلکسوتیلقاراپ
 ؟ ردیعولعمو ناعم هجزس

 ر, .هنیاهزنتتسود هنیوژوا لاوسنوت
 ناعم و مولعم كلوب .یدلک قلنوغروط
 ر هل وا ار ز .یدیاهدنا اعدا یهیدلوا

 هدزن » ندزهرط هسلوا قج هنلو هداعدا

 زکیدلآ ندعبنم یناه ینامولعموا .غهدوک

 قحهنلوا دارا لاحرد یلط 6 هل هسلا

 هلتهج ییدلب یخد یسیدنک یو .یدا
 ناعمو مواعم كنهروک ذم تیفک عبطلاب
 یشدوقفماعفاو ,یدمهدبا ناسردیشدلوا



(۱۰) 
 4 هک یدید .یدعا یارتعا ید

 هل نب نکل +هلیب ینوب توا -
 رب جيه ۰ زکسنمهلس هدزس هدلاح مکیدم

 زویچوا كيب هکنوچ ۰ نمهلب هدهسسمېک
 ند ینوک و همابحنا خسن كلەنس

 7 بابان

 س PRE ندزمتسوډ یحد مر

 ید زب هيلع ءانب .یدیاتراسیع ندنو
 :4 هد د

 ۰ ردهب وا و .یدبا هل وا ! توا

 Ew ندنعوش كنهدم تااسر

  یچهلسهلوادوجوم هیلبجحنا تراشبرب هلبوب
 كهروشود ندمکحی زاشب وب هروکهنلا محا

 كمرو یر د شي راق 0 هرهخسا نوحا

 اعداز و هزدروما لهسا نوجا اراصن



AD 
 ندنسهلکتیلقاراپ هدر هک زار ولدنا

 ینی» دوخابو « هقبقحلا حور ینپ » هرکس

 چوآ نوا هبریسفت لج یک « یشریو یلدت
 بوبلوآ دوحوم هدرلاحا يلوا رغ

 یاوعدو هرادراشمنلق لاخدا دوو

 ندیدم تشیل هرس هتشلآ !رمخ و نوحادر

 و ید هدن | هکهملحا هند رب شلزا لوا

 ؟زکسیمرواسهد «ردزرح راه رفت "لج

 یلکامهد من اما مد ن اعقاو

 یلوا یکزککیدید كزسىخد كشيا هل
 هرولیهداسبنکیزوسو کلات ا .زلکم زال

 هبدق زک آرم یکلوبناتسا یک امور ارز

 راهخ سن مدق ردقون هتلا هدابنارضا

 ۱ . ردرزاو

 یزو وب ۱ مدنفا زکیعا هل سم



)۱( ۱ 
 یارب هددساکد شرب یالوف كمربو ید
 تاسققدت یدیا هسلوا نکم كد هلب وب

 ناتسسلور۶ ناراو هیورلبا كلا هد4تانجا

 ینوب یرارتویسیم كبلوناق صوصخاب و
 ' یا وا عبط هدان وکلا هله . یدیا رار د

 زونلوا قیدصت اقلطم هدهناتسنورب "هلاسر

 یامهخ ك هلاسر فا ۰ کنوح «یدبا

 نوجنا قارب زجام هیلکلاب ینسهبمالسا
 .یدبا هدست تس زلا یسجا دارا ینو

 هسرونلوا تقد هنسهدافا شور هکوبلاح

 یتهجوب كشحم هدهلاسر وا هکرولب روک

 زمکیدید یخد هوا .رویلیزاب كشوک كب
 قلوا ندشلبف قح قاطنا انداع هله جو

 ناه یحارختسا كنهبمالسا یاملع هرزوا
 . رویلوا یخد قیدصت نامه



(0۱۳) 

 :راقبج ند هر ینیدصت ؟ كعد هوا بم

 ؟ زکید

 كنسهلک تلفاراب ! زگروس تفد دم

 ناسرد هرزوا قلوا یسانو لصا

 هلیوش یرهلوا اکی ناب یەک کیا نلیدیا

 ۰ لهزاب هد « سوتولق رپ . سوتیلقاراپ »

 .راروبهزکبردقه هنبرپرب یسکیا كرانوب

 بواوا هدا ز اب رو فلا رب هدنسنجترب

 یفرح اب ظقفو ناصق فلارب هدنسحنکیآ

 واكد .ردعوضوم قرحواوهتبرب
 کر وبل

 شاس نغایتح .ردنراع ندفلار قرفلصا

 یرضوط سوط لک ره ینالکدت كنید
 كرلكتلب ضعإ نالوا دعاسم هغموقوا

 هن رکیدکی نکیاروفوا یرانوب كرلەمەكەک
 .هلفل تماشم هدنسهج رد یرامر دشن زاق

۹ 



)14( 
 ا : رگ اپرا هسلا ساشلاوب .ردراو یر

 وش قترآ ودا لتس یشیا هدنوخا
 نوا ارامن ناراکنتربغینیرحرب قحردق

 ؟زکسرروک یم دنالکشم هدنسهحرد لاح

 نانلوا عیبط لوا هن.شعلا ندنو هکوللاح

  نانلوا عبط هنس نیک هیلیجنا ۀخسن هکرت
 .هحرد تامام زکب چیه ناه ه هحسن رط.د

 بولوا فرح یل لدعم ححصم هدنس

 هبهلک رب یربندرصع چوا نوا سابق کوب
 لبوحت هواو یتسا هدر هسهوالع فلار

 ؟ردع دهلکثم روما كمما

 . رازب اف كب یزمتسود هظحالم وش
 ةکدلدید «كدلبا ماود هدنمزوسز «یدلیا

 كد هن یاد كعرک نآ زق ۹۹

 تایدحتوب ؟ایدیالک | هلتفو هرسینیدلوا



)1( 
 هتسشلا ۰ ردکعد قموقوا نادسم همصخ

 تلاع هک لا نامش ی
 تققح ینانیتسا ناود لوا كنتهاا

 نالوایسونعم "یوم "یعدم كنهناحیس
 كز هک م وا ن و تا( تلاسر تاد

 مشادنرف هتشبا ۰ مرمشب« یخد هل زکباتک

 لما دما هرکصندنو كنادع ترضح

 < تاذییدربوربخ هد ردکچ هلک تاذرب
 .هلحا هخسننامز ینیدلتآ هنادىم هلساعدا

 سوتیاقاراب هد نول وا سوت ول رز هلک کد

 یوعدمفدیماراصت كنامزوا یدبا هسلوا

 ارز ۰ زکسروییدبا اطخ وهاب » نوجا
 د2>ایخد وا هکر ویمانندسوت ولت رب هداروب

 نواب تلالد هنگام وا

 هسلاوا رد شملند سوتلفارا هداروب



(0۱٨) 
 « ردکعد یجدیا هذعتو یجمربو یلست »
 ؟ یدبا یرلزما مابق هنسهعفادم هید

 هدّکم رانامز وا ؟ اب درو ربخ هدهلبتقو

 لفون هقرو .یدیاراو ناتسرخ ییخرب

 ندهنناربع هخسنر حنا بولوا ینارصن

 . یدیشملیا یخد هجرت هب ین ص ناسل
 ۱۳۳ اس لی تورا هیت وا
 دوخاب سوتیاقاراپ یک ینیدلوا دوجوم

 حور هو «یجیلست » و یراهلک سوت ول رپ
 قرهسیهلوب هدیسهب ریسفت لج « هقبقحلا
 یارق هنسهک « دما » لاح هم و اقلطم

 ۱ کیا دوح وج هکر راما
 لفو نیا و شمامهراقح سس قرلوا
 «ردشملب | ی دصت ین هب د تلاسر قدص هسا

 «رروط رلوص ناقآ اکوب



(6۱۷) 

 : هرکهندلما: تدمر زمتسود كيلوتاف
 هخسا نالوا هم رت نامزوااب س

 هدبولوا هدزکلا هيب رع دوخابو هیناربع
 هديا تا ازس یزکقدض یهدزوسو

  رکسوای
 هبهسم واوکرب زامتخاالب هز هد

 : هک دید . یدلک

 قمروا هلزحالس یدنک یزب س
 دارا هرس نمد ؟ یه وا رکسزونتنساا ۱

 زجاع ندیاوج یزس هدلاح زمکیدابا
 دارا هز زس یدمش یاوس ناقار

 نوجا مالسا لاوسوب طقف . زکسرویلیا
 زلوا جههدز ارز . زلوا زجع بجوم
 تلقارابوت نوسلواردق هتداعس فو هسا
 وا اعقاو قرهلو مدقر هدنفح یسهلئسم



)0۱۸( 
 یمهیب صو هیناربع هخسن كجا ینامز
 هل سموا قرهلوا لوةنم ندرانآ هدهسیاقوب
 كرانو و هنیراباسک ثیدحو هفرشربس
 مظع نآ رقهرزواقلوا یوقا ندنسهلح
 كجد نوعا هرس .ردشاوا لخادهناشلا

 كما اهلباقم هدلو هقشار هزوس مکیدلی وس

 هدلو وا لصا ن .یداراو ید و

 هکز کیدب |یلهعد مدیا شمهلکب یزک لب اقم

 روهظ رینانو بولوا هیانوب ةر هلکوب
 هنوک رب هدنابوب ردق هب هجا | ںی یعاللسا

 .راردرودعم هدنص وصخ قماعلوب هدمقادم

 ندنفرط مالسا كنظفل تافاراب یهدرلن|

 هنامز رب قوحزا ید یمالوا رادختسا
 هغالسا هدلاح یه هلسمو نیت وا جاتحم

 هلو هتشلا . ردندهرخاتم لئاسم ید



4( 
 .زکدیا یلهفد

 ها مس هصسزوسو زمتسود کد

 : 4 یدید كردا هلباقم
 همرطاخ ۰ لکد یدک «هرظاخ دس

 رصف هدهدمش تون تقو اهد اما یدلک

 لباهمان زککیدر وربخ ینکیدلردنوک همور
 ترضح هدهمان نایردنوک هنسشاحت شدح
 شهلوانایمرد تیرشبموش ندنف رطربمغیب
 چیه ناه رخأت زککیدیدوا ندنفیدنلوب
 ی هظحالم و نوحا كن | هدردکء د قو

 1 تا
 ندراهمانوااریز .ردقو چدهاعقاو

 نآ رقت رضح یتساعدا تد رشم و یخدلوا

 ۱ ندا رق *؛یدحواهتشلا ء ردشع ووهب هن روا

 تاثحاسو تاناور هدز هلم وشر دق هنامز ون



)0۲۰( 
 هدزس بولوا شل هلا هلساسنم و هلصتم

 كيهدوحوم لبحایا هلا هدازاصت یی

 یک N لمس هلسبع ترضح
 لصاو ههو )ىش هنیدرانآ یربغ كليجا
 هالساو یهاب زکزج کەدبابوب ندنتیدمهلوا
 هردهاطو ی دن یوق كم

 هنب هرازوسیلقحوب كزەتسود كبل وناق
 یهدلحا بولواراکرد یج هبمهدیا تعانق
 ماع رخف اقلطم دصقم ندنظفل تیلقاراپ
 ندنون و ینجهیمهلوا یراترضح زعدفقا
 ثسدقلاحور هرکصنداسع جورع دصقم

 ینجهنللرب ترابعندنلوزت هس رزواراب راوح

 ثدلوتاقو یدشرک هن صفت ماطر و دف

 ههل تسمو ندنفرطیرارنویسمناتسلوری و
 نالوا شه ال رضاح یربدهرفو نانس راد



(eri) 
 ندنوک انوک هبوجاو هرثک تاظحالم
 یدتادنهن و طس یراذلمهللوت هدنرطاخ
 فراح ندقرط یابرا قوجرب هدسیا

 نانلوب شملنوق هلیسهرص هنیرزوا بتک
 ندنسهرص یهروک ذم هبوحاو تاظعحالم

 دارا هدننزوص ندنو ندنوش بوراقبح

 یراقجهلوا مزاتسم كران ككمرنو یدیا

 اضتفا ی رامقبح ندهرص یخد كيهوحا

 : نوجما عنم ینارسلوب وشزب ندنکجهلبا
 هاظحالم زککیدلبادارب او ! متسود سس

 با مالسا له دلرارنویسم یوخناهد كت

 شمرک هراباتک یراقدزاب نوجا هلداح
 ندنفرط هبمالسا یاملع یخد یراباوجو
 -رضح یدنفا هيا هخر ییدنه ءردشلرو

 كياراصن كرك ساتقالاب ندرانوت هسیا یرات



(or) 
 هرل | كمالسا لها كرك و یتاضارتعا

 وب ندنفرط ارامن و یرلباوج یراکدروو
 تناحو یناظحالم نادلوا نایب هرلباوج
 قالب اقم نادا درس هاظحالموا ندمالسا
 ید ار وا یخ دز 4 ردشء وف هله رص ر هيوا

 یزهدنکم ه هلهسیا رولوا كج هديا لوق
 و هد مه و شمراتروف ندقلن وعروب هدومب

 یب رلءدافتسا رانا وفوا یزمهرواحع

 .زرولوا شما تمدخ هدابز اهد هلیهست

 یند نمرظاتنم یروص وب . دید

 یدنفا هللا هحر یمهرواح كردبا لود

 . دنورو هرزوا یر كسرلترضح

 هجانوب كاناغفل تیلقاراپ یک جن
 دجا یعانعم هسرولوا سوتولهرب یبصا

 اراصن یفیدلوا بیرف كي هنیراانیم دمو



)۵۲۳( 

 می هکوبلاح ۰ رارویدبا یفارتعا یخو
 یرلکدلیا لامعتسا هدنوک ینوک و لرامور
 هدنماقم انتو دحیخد هال دیدح نانو

 انتو دم هرس » هکرارد « ول رب ساس »

 كش هدننهح و كا .ردکع د « مردىا

 هسلا ازاصن ,ردقوب لح الصا هه شو

 نوجا لیدبت ینسانمموشا كنەلكکەدلیجنا
 ۔ دلبآ اوعد یتیدلوا سوتلقاراب هلک لصا
 .اراصا یران مضح یدنفا هلل ةح ر ندن رک

 هيب یرالوا یلقح ضرغاب هداوعدو كن
  هسهلوا علام هتلالد ه بدم تورن قدص

 : کرار وسد هدقلاراهظا هلذحم ندنفج

 هدانوکلاق ینب ) هروک ن« "هلاسر د

 كنبحاص ( یمهلاسرناتساورپ نانلوا عبط

 ییاسنیمانس كسوتیازاپ هنرزوا لا



(ors) 
 هدنسهنس ۱۸۱ دوخابو یل وو نیعمو

 ینیدلزاب هدي مع لسیجا نالوا عوبطعم
 كرلانعموب ندشیدلوا « عفاش » هلهجو
 هسرزوا سو هيلع هلأ یلص دم یسلجح

 هرولرا قداص
 تاغا مک ندکدلنا درمسیناعدموش

 راو ید نوجا اهیبم ۱
 هدراد موهن هل هجو یراکد د كناراصن

 جو رعلاد هب هدهنو هنیرزوا یسع ترضح

 حور نالوا لزا هس رلرزوا راپ راوح

 ناشیذین دوصقم ندنآ سکعلابو یتیدلوا

 نوجا تابثا یفیدنلو یراترضح زعدنفا
 یسجر كراو هلردنادرس هددعتم لئالد

 هکروسد هرزوا یوا :

 رکا » ہدصالوا یسع ترضح



(oo) 
 بودیا ظفح یج راتبسو زکهسیاروسی
 هرکص ندکدد « زکلیا لاشتما هرلنآ

 ندنو .ردشعا رابخا ینکجهلک كتیلقاراپ
 لزاتهترزوا نونراوح جورعل ادعب یار

 و یدا هسنلو ترامع ندحور قجهلوا

 ثبعروک ذءهینت بوبلاق موزا ههینت+رقف
 یدک كراراوح ار ز . یدیا رولوا

 نامزیرلکدروک یلوزت كحور هتسرارزوا
 یتح . ید نم«ناوا روصت یراداعتسا

 ضبن رب راوخ ید لوا نداسبغ بیل
 هدرالبحا یرلقدلوا ضشفتسم هلا حور

 ر هلو نوا رایراوح . ردروک ذه
 ردقو ید یدام ناکما هدافتسا ٠ ارز

 نامژییدلوا لزان ح ور هنلق كنهسمکرب

 و ندننجهلوا ناب ید یتاضوف رانآ



(۵04) 

 روصتمیداهبتساین | كمدا نهللاح هلا لاح

 ترضح هزار هوش هیلع ءانب ء نمهلوا
 رب كجهلک هرکص ندنسیدنک كناسیع
 یننکح ترورض قلوا نوجا رکید ربمغیب
 قحهلوا ینالخا كرلن آ و رابراوح رولا

 ینا بویمهربو لاتحا هنوبنوا رابنارصن
  دنک هدیاب و نوجا یرلکحهدبا داعنسا

 موزا ههینرب هلو, هلیدصقم نیمطت یرلب
 . رولیروک ید

 زوس چافرب لباقم ههیحوتو زمتسود
 لوق یرلزوس يیدلبوس هدهسیا یدلیوس

 یرلتنآ ضمب كالبحا یدبا هسلک مزال كم
 هدهنادنل و دودمو رسهوزا و زساضم
 ارز .یدیا رابا باما ىنا تعاق

 هحرک ۱ » یمهصالخ كرازوس یدایوس



(eV) 

 هزوس هلیا هیلن رب هلو حریم ترضح
 مام .زکیاههبنتوازس هدهسیا شمشرک
 سر هما ران ون .رداکد وا دوصقمو

 کیدا شالوا ی واسم کمد « ردرسموزو

 هرازوسنلک هنسراشیا ند وام باتک هلی وب
 لها قماعاتا هرلنابلک هب رايا بولاما

 بویعم انداعو بی رد قە نوجا باتک
 چاق رب هد هدناشلا مظع نآ رق ینج هلوا

 هلل! همحر اده عم دنقلا هدرلرب

 لئالدیرلکدلبا دارا كنراترضح یدقا

 نوجازمتسودندنعر دول و ترادعندرب وش

 دارا ید یسحینکیا كنهروک ذم لئالد

 : كردنا

 ندا ل دا دوتفقم ن
 لکان یتساحینح وا كەل افا هرکص



)04( 

 هاراصل مز یدبا هسلوا حور نایلیا
 بولوالسمدوخاوریمغ حوروا هروک

 با عبس تژعبو ندنفیدلوا هلا تاذ اشاح

 نالوا شلک ندننیدنلوپ شلکیخدوا ربارب
 رکید هو زارو ربخ یجهلک كبش
 جدد هقشل ر كحوروا هب د « تىلقاراي

 .یدازعلوا نام یدلوا

 یوق اهد ندیکلوا لیلدوش . هكدید

 كامل هدبا در ینو زمتسود هلتهج ینیدلوا
 هد هسلا یدرتسوک شالت هداز اهد نوجا

 روسهلوا یسهدناف كامالک رذکن و ثلشالت

 سدبلا حور دصقم ندتلواراب .یدیا

 در هی هیت حرص سوصت یتیداوا
 ءنوعشا هک مهیا .ىدىارويمەدي| تاما

 يب.هرابع هل رالحا هحش زا قاهرآ رب يح



)۵۲۵( 

 هه گب هرالیحنا هجزسنارفو هجم صو هکرت

 دصق:ندتلف اراب هدنسهزاعیهراو یکیدم

 ع رعت هدایز اهد كنغیدلوا سدقلاح ور

 هدهسلآ یدروس هب هبروا هل ینکیدادیا

 .هرب دیازاق هدباف رب هنسیدنک یخدزوسو

 نیح هئاسل ندناسل كرللحا یاق بزم

 .هجرد قجهمهلیشالک | نوتبسپ هدنسهجحرت

 هنغیدلوا شملیا لاک | ی راتیفرح هدرا

 .یدلکمزال كلدیا تعانقیغد هجنسیدنک

 هلا ةحر زەتسود هدنسهحدن كيهرواحم ود

 هلکمامهدیا لو#ینایلد كن رات مضحیدنفا

 «یدلوامزام بویمهدیاید در قحریارب

 كن راترضچ یدبقا وک هسیاز

 : هلب دصقم دارا یجدینبلد یحنح وا

 لکو یجباست مام ندتیلفاراپ =



)۳( 
 هداجا یسدل وا ح ور رب یجدیا تعافشو»

 تافص هراتفصو رظن هنسلدا حرصت

 ارز. رداکد ن Sg یرلملس هل وا ندهبهملا

 .ردروفغ لکد عیفش ی رلترمضح یلاعآ قح
 .ردرا تخ لکد ناعم ,زدلهصا لکد لک و

 قالب ادا هسا تعافشو تناعاو تلاکووب

 .ردندلاوحا تحهشود بسانمو

 يلوا لالدتسا یحتحواو ٠ كديد

 دل نمر ظاثم هلضف ندنکیدابا دساتیلالدتسا
 لب دءآ ید یدانعییدرتسوک هدهعفادمما

 درک ناز یدلا هنت ترو ینعا

 نتسبا ج ورعلا دعب كرك و ج ورعلا لبق
 ندالوز هرراوحرتسلا هاسعترضح

 ههش هجاراصت هدشور كسدقلا حور

 يک. تلاکوو تعافشو یلستو ندنفچ هس هوا



(o) 
 قیفوت هلت وب ر لبلج ناش هسیا كرابش
 لاح شد هجران | یسلیبهب ریدتیا لوبق
 تب وهبم هدارو نوجازمتسود ندنغیدلوا
 لضاف هسیازب .یدرک هنمکحیرورضما

 رس یزهتیظوظح ندنسهءاغ وش كسدنه
 دار ید ینابلد یگدرد لر هسم هدأ

 : هک كديد . كدا

 م تیلقاراب وا » یسع ترضح

 راک دن ینسهلج هكرایش مکیدلب وس هزس

 رکا بولوا شعد « e ااو
 یدیا هسل وا سدقلاح وردصقم ندتلقاراب

 یه سم تاماعت كبو زاوح هد رلل ما

 كسدقلا حور هدعب و یراکدلبا شومارف

 ناب یرلکدتیا رطخت ندیی هلب راطخا
 هدرللبجا هکوبلاح :یدیارودک مزال علوا



(ofr) 
 كریم رب ةد مالا سو ردق وب تح رب هل ود
 یاماعتیرلقدل | ندنراربمغب نوجما یباحسا

 هدیرلء ووا هدنفرط هتفه انو نوک جافرب .

 حور ةطساو ندهرکص هکنمهلبروک نکم
 | .نوسلروک موزاهراطخ | وراک ذن هليا سدقل

 نداسبع ثرضح ید فیرمتوب هیلعءانب
 ردهدکمشود بسانم هناشیذینرب رکیدهرکص

 ندک دعرصعینااشب ندنرزوا كشيا ارز
 .ون وا یه وسيع تامامت ران انتسرخ هرکص

 یراذلوب هدرلازتفاولرد هاش ی وا قره

 هنکلتسر ت امور اع اتداع یتنارضصنو

 نابمرد كحیسم بانج هليسح یرام زکب
 زهدنفا هللا لو سر یراتقیقح ییدا

 .روس راطخاو راک ذن ارا رکت كنس رلت ضح

 .ردشمروک یدج موز هنب رام



(err) 
 نوجما نم رظانم هسلقاب عبار لیلدوبشا

 رولکم زال قمافارب لاحم هلیب +هفش قش
 وش هلالد ناترآ یرلتوق هک دن هدةسيدیا
 : نوجا قملو هدهبعطف "هلباقمرب هلتبسانم

 یرللماک ناسا لصا كرلدراوح س

 كسدقلا حور هنب رایدنک جورعلا دعب
 رامدآ لهاح لصا نع كرهلک هعوقو هلبلوزت

 رولیب یشیشیه هنیرزوا ضيفا وب نکیا
 هدحسم نامز هبلع ءان .ردراشلوا

 هعف د جافرب یالوط ندب ران أاصم هحاع او ۱

 هسیا وب بولوا ریدکت و ریذعت راچود
 ییدای وس هنب رایدنک كحبسم ترض»
 شملیا تأشنندن رامامالک | هلبق ال یرلیش

 یا سدقلا حور تاضوبف ًارخؤم نکا
 .ردرروصت ی رالوا شمالک |



(ors) 

 نازیم هدیحنسباوجوش هدهسیا یدید
 هنس رات مضح یدنفا هللا همحر هدقدنل واقیقدت

 .ردهدکلروک ةلهوینح هسهلوایناشباوح

 ناسن بم ربا ET ارز

 دعا ندهبلصا تققح هلسسح ناسنواو

 هدنباوج سۇ تج ازەمى بواک مزال
 یل .زدفو یخد هدرالبحما یک ینیدلوب

 روج یدنفا هلا هحر یزوس كزمتسود

 .زدشمامهدنا هلس ساع هیزوس كنيرات
 هقشل نامز زمکیدلیاراطخا هنسیدنک ینوب
 : قرهلاق زجاع ندنکرادت باوج ولرد

 فاع رات رضحیدضفا ةا ةو
 ەروک هدى آ هسلازاو یی د یحنشب

 : هک دید ید ر هلسەمد

 یعاشب هل را !قوح اهد ئالد



(oo) 
 کرونلوا درس هلهجو وش یغد لیلد :

 ینسهلتسم تیلقاراپ دورو كناسدع تربضح

 یسرو ربخ هو راوح لوا ندسنعوقو

 یرلعا ناءا هدننامز یدورو كتلقاراب

 لیحارتاد هنکندلبارزاطخا یثبدلوا نوا

 تانا یخدو بونلو هرقفرب هدف رش

 سدقلا حور دصقم ندتیقاراب 6 ردبا

Fp هتیرلدنکسدقلا حور اریز . ردلکد 

 ییدلبا الیتسا یراناحو منج هدپودیا

 دب كنوراوح كماسعا ناسعا اکا نامز

 يدلیا لوزن حور ۰ نمهلوا هدنرارامتخا

 راستخا الب هلضف كن آ زیرا وح نامز

 اعط یخد ناسعا ندنراقح هلوا ضیفتسم

 اقلعم هسا ناعا «ردلخاد هدننمض كنو

 هدكنا و رولس هلوا صوصخ هلم یارب



۱ (e۳) 

 فرط یئان ندنکلچوک نوجا هبرشب سفن
 هتشيا .رونلوب یجایتحا هب هیصوت ندخبسنم
 تلفاراب هکر لبا تاما یخد هظحالم وش

 دصقم ندحور نابلبا سه یسهلئسم

 هردناشیذ یرب بوشوا سدقلا حور

 هنیرژوا لیلدون لصا هتشیا نعرظانم
 اف با قا ر اچ هجا دارا
 و م لج اا اعقاو .یدلوارومح هتوکس
 كج هلسهنلوا داریا هدنماقمضارتعا هدهد
 یراتراشا وا صوصخابو راتراشا ضع

 دارا ندنفرط هنئاسنک ءاا هدنلو سفت
 هحاححا یرلن | هدهساراو سن وأت شعلوا

 كماسهدیادارا هرزواقلواندنادنس اص

 ضقانتم الماك ك: هيلا صوصن نوجا
 .رولکمزال كنا لوقی را لوا فلاختمو



(o) 
 هنشیا كسير چیه نداراصل هسبا و

 ندلئالد ناترآ یوق هکدتک . نر ولا

 یتسداس لبلد كدنه لضاف هرزواقلوا

 : هکلدید .كدلبا داربا ی آ هجورب یخد

 م تیلقاراپ » ىع ترضح ب
 حور «یدد « ردکحهدبا تداهش هدمقح

 نوجخایسع ترضح هدننامز هسلاسدقلا

 یک ییدما تداهش هدهدهاشم تر وص

 .یدما تداهش ید هرکص ندنحوع

 حودنوجما یسع ترضح رایراوح ًاتاذ
 : ودرالکد جاتع ید هننداهش كسدقلا

 هاسع لوا ندنلوزن كحور رلن | اریز
 هد > وع "هتتسم ی یرلکدلبا ناسا

 هنب وزوا یرلیدنک هكردیا هیوقن ین راناعا
 هنب هسیا هدنلاح یلوزت كسدقلا حور



۲ ۳۸ 
 نادالاکا زکلا هلهجو یرلفارتعایدنک

 ناما ندکی تداهش هسفوت .ردراشملبا

 کوب تولوا ندرل:ش نالوا مزال هدنلاح

 ی هژرلارتفا ولرداما .ردو وب جانتحا هسلا

 یمهنقیقح توبن كنبراترضح هنلاراشم
 اط هنداهش ندنکی هرکص ندقدنلوا ںتغآ

 هدنایعدم تروصرب یداهشوب ,روایوکموزل
 ندنسارتفا تبهولا یهبلا راشم یني ارجا

 یک ص ترضح یسدلاوو سیده و هب رمز

 ید ناساا صباحو هب زت ندانز یارتفا

 .ردمالسل اهءاع دمع ترضح

 اف كي هنیرزوا لباد وب نعرظانم
 ترضح كسدقلا حور اربز .یدلواریفتم
 لوق لیوأت هلدهج رب چه یداهش هیاسع

 هناا هشرص ترباغم نالوا كج هیمهدب |



(e۴4) 
 کلر و باوج ندتهج هنيه اکوب بولوا
 هاش یلاعت قلطم مکحلوا هسادا یدصت

 مزال كمما دانسایاغتشا هلدیع هنسرلترضح

 تريح كزمتسود هسیاز «یدبا روملک
 تاقیضت هنوکرب چیه هننرزوا یمهنایولغم
 كقح زکلا و لرهی؛روک موزا هنسارجا
 بانح ینالوط ندنسلعت هسرزوا نالطب
 یدشتا هلا هحر گر هنلبا را رکسشت هقح

 داربا یخد یلیلد یجندپ كني راترضح
 : هک دید . كیا

 كناقاراپهن رلی راوحیسعتربضح
 ندناب یکجهدبا تداهش نوجما یسیدنک
 ارز .زکسردا تداهش یخدزس » هرکص

 ۰ زکسرار هلا زس یرب ندادتا

 یراکجهدا كرب راوح یدعا ۰ یدد



 FF یر
 5 دی كد ترضح یخد نداهش
 :ندهیلیحا تبا و ینج هلوا یک تداهنش

 ۱۸۱۰ زلت ین دلوا. نابتسم نایب نابع
 هخسن نال وا عبط ه دنس هن دالامم هنس

 یک تداھشا "كتیلقاراب یخدزمم » هدەيب ىع

 حیضوت یزوس « زکسردبا تداهش

 ۔وک ذم هخسن هردشمنلف یخد خ رصلو

 نالوا عبط هدن هنس ۱۸۹۰ ادعام ندهر

 دوجوم څ رصلوب یخد هداسب رع هجرت
 هدنراهنس ٤۸و ۱۸۲۸ ۱۸۱٩ بولوا

 ۱۸۱ و هدهبسراف مارت ناشوا عبط

 هدنسهجر ودرا ناسل نالماب هدنسهدس

 راشملر دلاق ادصق او اوهس راتحارصوشا

 ردا هد رللحا تاریغت وله و هدهسنا

 هیلکلاب یهدوجوم تحارص ندسغبدل وا

 دف



N) FS 
 اذه عم ۰ ردشمامهلوا نکم هش هلازا

GN هدلمګار چسه هرو ن اص 

 | ینداھش كنو راوح ینداهش كحور هل
 کیا ارظن هتسلدبا نا ینجهلوا

 هن هدلاح یراقدلواهقشل ندنرب رب كتداهش

 هکویلاح بولپشالکا یراقدنلوب لئاع
 ییا هسل وا سدقلاح ور دصقم ندحور

 .الوا لقتسمو هقذب ندن رکیدکی كنداهش
 ندهدحاو تداهش كزسکیا و یرلم

 ارز .یدیا رولک مزال یرادلو ترابع

 لوز هس رزوا رابراوح ثكسدقلا ح ور

 یرلولع شتا ربو هفصاع څر رب یلواحو
 ندننغا كمدآ نانوط نج قر هلوایهاظیآ
 بویلوا یرلزوس یدنک رازو- ناقیچ

 سدقلاح ور یکی راقدلوا یرازوس



(o) 

 یرازوس كراب راوخ نالوا ضیفت-. هلا

 كحور بوءلوا یرازوس یدنک یخد
 ةساسا ناکزا اراصللادنعیندلوا یرازوس

 هل ذجل وب دقتعم هدنسهحرد قلوا ندهناعا

 ندا هارد راوح هلنداهش كحور

 مزال قماملوپ قاهقسشب رب چیه هدنسهرا
 مزعلاولوا دصقم ندتیاقاراب اما .یدارولک

 هدیروصیلدلوا ریمغس ر تعب رش بحاصو

 لقتسمو هقش ندنر رب كیداهش ییا

 هلرا ىلع كنیریزب هس هدلاح یرلددلوا -

 کوج هرولواقداص هلام یزوسیراقج
 دامتعا تمهولا هداسع ترضح رلیراوح

 زو چ وا ءرکص ندران | «یدبا راشماما

 اراصن هدنفرظ لبوط نامزرب ردق هنس
 :يدنا راشمامود هلطاب دافتعاو ید



(eW) 

 قیئزا نلیرب و رارف ههبحيسسم تتهولا
 هدشب جا كناضعا هلیب هدننیاهر تیمج
 یدرد هدشب كردبا تعا هتهوا یر

 اضحم بولوا هدنفالخ كنهخبسم تف ور
 هلسهاراج ذوق كنطظسف روطارنا

 وا .یدیا راشلوا راجود هرفکو اراصن
 ترضحردف ه هحناک هب هدم تشع ندنامز

 یک یداقتعا كرابراوح هدنقح یسع
 یداهش یک یداهش كرد راوحو یداقتعا

 :TEE چه هقشب ندد ترضح

 .رداکد لباق كمروک

 وشراقهماللسا هدهلسمو دارتناتستو رپ

 رر, هل و لئالد یرافدلوا شمالرضاح

 شيا قرهلوا درس ریارب هلب راباوج ورب

 هنسمرا ینعض كناراصنو هجقدراو هبورلبا



۲ ۰ ۵( 
 هلزنتسود هفدلافوچینوف كمااسا لبافم
 بواب رق هیلکلاب یئراسجو تأرج یلوا
 یقالع تربح یالاب رب تربح هدنسیدنک
 ینا لبلد هسیاز «یدالشاب هغلوا ناناع
 .ام و یتح . كدلبا ترشا هدارا یخد

 یمسساهد ؟ راو ییتساهد و هو رع رش

 .ىدىشمالشاب هلس هکمهبس ولوک هيد «؟ راو

 ٤ هک كدید

 هس راد ر ڪاش یسع ترضح ب

 فقوتم هنسمتک كنسيدنکی سلک كتيلقاراپ
 كتیاقاراپ هدمتک یسیدنک و ینتیدلوا
 كا هکولاح «یدیشملا ناس نکی

 بودک هب هیلارسادالاب كرابراوح هرکص

 نامزییدایا خیلبت یب راتیرومأم هنیدرشن
 كلوص كسدقلا حور هنیرزوا رابراوح



(ê0) 
 هعوفو ید یسهلاسم یلوزت قرهلوا هغفد
 یدشلک هعوق و هدحبسم ر وضح هد مهیدشلک

 وادصقم ندتلفاراب 4 روبایشالک | هدندیوب

 یدیسعهتشا ح وروا ارز .رداکد حور

 دوحو تانا قرهل وا لزات نکیا هدهبروا

 هروک هنفرعت كناسبع ترضخ .ردشملیا

 تیهولا نبع یک سدلا حور تنیلقاراپ
 رب هقشب ندنآ بویلوا تیوب ر ضح و
 هرکصندنج و عیدنک هکق جهلوا صخش

 عاوو كحرکو قح كشحمسم یدنک

 ترضح . كح هک نوما تداهش هنشدل وا

 هدهاشمرظن هاکشیپ كرابراوحزونهیسع
 حور نالوا لزا نکیآ هدقمروط هدنرل
 قفاوموقباطمهنفضو ت هل روصوب كتيلفاراب

 كح هلک » هنشر نالوا شل ؟یمرشود «

۱۸ 



(6%) 

 بولک» هتیش رب نالوا دهاشم ؟یغروئیذ
 ؟ یعرانوا كعد « كحهدا تداهش

 قش نوجا ضارتعا هدزمتسود قرا

  هتىرۇطو لاح .یدلاق یرادقا ههفش

 ین دل ؤا ینا تدهضارتعا هدنسیدنک !رظن

 رویلبروکییدتبا لوبق "الماک ییهاربوشو
 ر هلک کل نمامروک یرللاح وب زن . یدنا
 . كدلتا ترشاس هاسشا ید ییسات لبلد

 | : هک دید

 هلسم ههححسم تداهش كتلقاراب

 یخ د کج هبلیا تیکبتو حروت یارند دنس
 هکونلاح .روبشوا ح رصت و ناب هدلحا

 خمس ول قهسمی رب چیه كسدقلاح ور
 هدلسر لامعه هدرللبماه یی دلبا تنکیو

 لراپراوح ېک ینیدنلوا نایب هدرب رب چیه



(ov) 
راو هأرجهبنصون هدنرهظء وم یخو

 یرافد

هلتح تز و ظعوامادرلن | وشهالروک
 رام ا

 قوج كب یرافوح كب رها تاقوا

 تیقفوم هتکن یلخ هدرلرب
 طب زا

و رخسک راحود ندنفرط قلخ نوس
 رقح

 هردرلشا وا

 تکنو خیوتوش رلرتویسیم ضمب

 هدهسیا راشملبا ناس رلهظحالام هننەدام

هظحالم وا اب زمتسود كل ون ق
 فقاو ه را

 دارا یرب ندب راقوب دوخاو ندنرلقدلوا

 هحمداز هدنتا یوق كنهلدا نلکهلوا

اظخالم ندب رلکدلب زا بوت الا رخ
 “وک 4۰ ت

 یرلکدریدشک هبا توکل ید یر

رر مز هدییهحوب ثكتسفک هجا وک
 ند 

 :-نوجأ كلدبا ماعا



(e4۸) 
 یرلضعب ندراناتستورپ اعفاو

 ىغيدملوا هدلحا ان سهلک . خو «

 یەک «مازلا » هنیرب هگو یراضعبو

 رب كریلتحنا هچرک ۱ كردبا نایب یقیدنلوب
 هدیرب كمازلاو خم ونوشا ید هدنثاط

 هدن رله رت لحما هدسلاراو « ی

 یرارکد «دت راطرپمطق وریقن رک تم وب
 و ءاعفاو . ردراشملبا ناب یتقج هیمهلوا

 یاملع قحا . ردراو ىرالاقج هدزوس

 وا یناققدت راد ی هدیایوب كيهيمالسا
 رسا ارفوزلکنا كالا .رد-لکد كنتردق

 ودراو برعو مج و ینا ءو سورو نالآ و

 یرلهجرت ولردزکیس نالوا هجراناسل

 هییاقم یراعط ددعتم كني رهجرتویو
 اسیعطف اما یر رب چیه كردیا قسیطت و



(04۹) 

 هلک هلبوا هنیرکید یررب چیه هکزراب وس
 -دلوا شمالوب قباطم فرح فرح هملکب
 یرلاعم یتجاو یراظفل كرلهلك ندنراق
 هب هدب دش هثحاىم هلرارصا و دانع هدنرزوا

 هدلوا ادار .نمهلوا ی ارج كناراصن

 کم هدنفح مالسا لها دی نان رق هسلوا

 هیهاللسا سوفن نویلهزوب ییا هکرولیهلوا
 كراهخ سن یهدنلا كموقرب چه هدننایم

 هلتبانمرب ج یه هدنف رح یتح هد هک رب چیه
 .ردشمالک هعوقو ربیغتو لیدبت

 رطاخ دلم رظانمنمراخاوب . ديد

 كعد یاوج یخد كضارتعارب نایک هنب
 ۰ RUN دک ا زلم هسلا ندنغیدلوا

 تمص یتیدلوآ راعود یریندنامز رپ

 زلوا چیه ندننیدجاقزستاطزارب توکسو



 )0ه(
 قانرط نوسلوا هنتهح ر كاسم هسلا

 : هلادصقم تكحاسهر دشادا

 (مالسلا هيلع )دمع ترضح م هقاب یا -
 مازلا دوخابو تکبتابو خم » لصن ىلع
 ؟ یدلدا

 هل الا ندزهرط یخد کو یدید

 : هک یدلسد

 ترضح . ردم-ش رب یللب كب و

 یرلیدوم یالوطندن راکدع | ناما هحرسم

  یهوساعتوم كنارزاصت ندا ناعا 6 او

 نوحمآ یرافدریدراو هن سهجرد تس ور

 خوت هدرب كس هلن | رق ناسل یاراصن
 روس هدناشلا مافع نآ رق هنس تیاهن كردبا

 هللا نا یسع ترضحرک | » هلهجو ینیدل
 كا کوب یدبا هسلوا هللة ةيةح هيلع ءانو



(01) 

 ن یسرب هژرلن دی | ناعا لوا
 چ مدیارولوا

 مازلایمک نه هلا رازوسلتوق كا ةدنزرط

زکسرتشا «حضاو اهدندنوب .هردشماىا
 ؟ 

 تن رلزرمهح ىدا هلا 2 همر هدر

د ردا ناسرد یرشاع لبلد
 5 در

 ترضح هدنهتسم تیقراب تب
 نامعا هنسادنک یو كتلقاراب ىس

PEهر دشمرب دار  

 كحسم ترضح تیلقاراب هروبلوا كمد

 یرلن | بولوا رها هش رزوا یرلرکنم

 هسرزوآرل را وحء كچە اا خسول

ا حور نانلوا ادا ینادلو الزام
 ةلب ول هدسدقل

 كم هالروک .ردشمالروک ربدکتو خسول رب

 هدازلا اسم ترضحار از .ردمزالیخو

 عود هنیدزرا یرایدنک هله رلندیا ناما



(oer) 
 ران رازح اقلطم هرکص ندنلوزن كسل

 ناءا ید هدلاحوا رانا .رولک مزال قلوا

 هننکم كدقلا لور هدبولاوا شماعا

 ترضحقنرآ هسرارونلوب شملبا تقابل تابا

 .روابیاصشمامی|نام اسمی رب جره حسم
 .هنلب وسان اذ! نواه ترکس هد :متسود

 زب .نوسهلوسبولو هک قوب زوس اج
 یحد یرشع یداح لملد تدنه لاضاف

 : هک هلدید ءقدالشاب هداربا

 هیلیوس هزس مع » ینسع ترضح س
 زس اماردزاو مرازوس قوح كب احد كج

 ۰ زکنسلکد ردتقم هعاعسا یزا: | یدمش

 یرازوس كج هنلب وسوا هلبسهبلیاعت همد۰
 نک | ءردشمروم هلاوخ هسناقاراب ید

 یدیا هبسل وا سدقلاح ور ما ندتلفاراب



(eo) 

 مزال یسهلیوبس هلبوب یزوسوب كناسع
 لانضف «لبا سدقلاح ور کن وچ ,. یدبا زلک

 یمکح-یمو هماهفتسا یتمکحره ككرانالوا
 بوباک مزال قاوا یراتردق هلامحتسا

 نامز کیدلی وس یزوسوب حبس تربضج

 صیفتس» هللا سدقلا حور نایراوح هسیا
 شیدا .

 یجنکیا نوا كلضاف ترضج كلذک

 ۰ كدلبا دارا ی هجورب یخد یللد

 یدنک كسلقاراب یسع ت رھ بس

 یرایشییدتشیا کلب بویمهلیوس ندنسفن
 کا ىد تقم 2 رصت .یکج هیلی وس

 هسل وا شلوا سدقلاع وردصقم ندتلقاراب

 اشاح هجاراصن معز سدقلا- وروا یدبا



0( 
 هقذب ندنسیدنگ .یدنازملوا هتسیاش هنناش

 ؟ كحهلوس هدبودشنا ندهللا کناه

 :یدیا رولکمزال یسهلوس ندنفیدنک

 بمغی رب اقلطم دصقم ندتیلقاراپ هیلعءنب
 .دنک یی یکندتشیا هکردتح هلوا ناشیذ

 هسبا وا .ردکجهبابوس یتانلوا یحو هنسب
 کنوح .ضەلوا یسهقشا ندددم ترم

 شمالک یبهقتشب ندنآ هرکم نداسبع
 . ردشهالروک و

 نوا كس راترضح یدنفا هلا ةر
 تفد «قدالشاب هدارا ید ینبلدینج وا

 توهم و مزلم زمتسود ! اب روبل روب

 هدحو ملکس هلبا نادزب لضفیرندبلهلوا
 ۱ : هک دید ۰ دا ک

 هنناس كناسع ترضح كلذک ب



(60o) 

 ترضح ینی ندراککنا تیلقاراپ هروک
 هرب و ربخ هاراصت بولا ندرابکگناسدع -

 هسلوا سدقنا ح ور تیلقاراپ رک ۱ .ردکج
 هلدسح یمهملسم و هدقتعم تنهولا یدیا

 یرولوا جاستحم هکمریو بولا ندرب هقشب
 نب ال افدصم » هسا دم ترضح ؟یدا

 نالوا هللا دنع نم لزنم هحامکحب « م

 اضتقا ندنسهقداص تایوتح ثلحبحم لیحا
 هدهننامّوم هده رثنم یہا یحواب ی راد دیا

 .ردرلشملبا نالعا هدهب هم

 كنظفا تالقاراب هحضاو لئالدوش

 ثاا مونا دصقم ندنیسف هبا حور

 ةدايز عم هنابثا ینیدلوا حور نالوا
 رک ذ زمتسود كيلوناق هدهسیا یفاوو یناک
 تیلقاراپءهرکصندندارب | كلبلدچ وا نوا نانلوا



(56) 

 حور هبهبیلیجنا خسن هدنرپسفت كف
 ه هکوب هشب رزوا یسلوا شازاب كانسهلک
 ولردر, ندکمرب و یتسانعم سدقلا حور
 لس « حور » هحمشاءتسرخ و ینیدم هل ربآ

 كلاث مونقا اقلعم دصفم ندنا نامز ی

 یح هلک مزال قلوا سدقلا خو نالوا

 یعومو ندب وط هزب هدهلتسموشیب را هیضق
 رار "هلن ادارب |" هرزوا قلوا باوجرم

 مولع یک یشدلوا هد هراس ماولع تس

 کورو تاعالطصا ماطر یخد هدهسد

 هدنامشت نانلوا ازجا هکدمنلس هلیمامت رخ[
 . رولوا راحود هرااطخ نوت انوک ؛ناسنا

 نوجا تیلقاداپ لئالدزککیدلبادرس اعقاو
 تزونض اکمریو :یتساضم سد ور

 هدهسلا راروتنوروک یک عنام هددها



)66۷( 
 هک ز درک اس وول اقلام قحوزکساملم
 ییدلسد « خور و زکلاب هدقلناتسرخ
 مهفنم سدنقلا ح ور اتلطم ندنا ناز
 رر ىه «سدقلا حور» وشا :رولوا
 تنس »و یسهجزتسنارف .زدلکد هنفاضا "هل
 هک کسرولیب هالک | یخدندنسلوا «یربسا
 ندنفوصوم تفص .ردهبفضو "لر وب

 «ناشلاميفءنآ رق : و الثم رولت هنلوادد رحم
 رولس هب د ید 6 نآ رف ة وکلا یک ک دو

 « سدقلا حور» یک كنوب هتسهفا :زکتن
 ءرولس هد یخد «ح ورا زکلاب هشیرب

 خ ور نالوا كاا مونقا به هسیا یتعم
 ۰ رژلوا كد

 ترۆض + یدلدا مض یخد یتاح اضاا

 یک عنقم یاوجوش كزەتسود هدهیهاظ



)۸( 
 ییدلپا نایب هک افیح هدهسیدا روی روک
 هردلکد قداطم هب هدوجوم كلجالا تروص

 هدهینارصن تاریصت و هىا تاحالطصا

 نالواثلا مونا اعادو اقلطم یظفا حور

 تروض كیهضحم و هقلطم تمعولا ین!

 ندنآ هد بود اتلالد هيد نانلوب یم+ات

 ود .ږداک د, زعا تلالد هئي شر هقش

 یماضم تور و تلاسر اداع هد ظفل

 لسجانا یهمو مه بولوا دوجوم ید
 یتسارو هتشیا .. ردا هللا ءهدوجوم

 لحما رار هلا راطخا هزمت سود

 كنسهلاسر یر كنابنحون قرەچا
 ,كدلسا مد هنسءلاطم رظن یاب یحنجوا

 7 1 هل دب د

 هلبا ادب ندنیآ یجرب !مدنفا زکفاب



)04( 
 هزکغاناما هحوررب ره !مرایایکوس من 1

 سما,« نکردا هنا يزاول

 ارز ٠ نوجا ك لس ی راقدلوا بولوا

 ید رار یجالاب قوچب ك هاند
 EDS ین و كهللا .ردشمقج

 سش آدسج كحيسملا سبع کرکناط
 هسا ردا فارتعا حور یناه یثلدلوا

 ادسج كحبملا ىسع ردن دهلل | حور وا

SSEهسلا زعا فارتعا حور یناه  

 ۰ ردشمل د « ردلکر ندهالا حور وا

 تاحاللصا نوساروسب لمات ید

 ندا مونا یک حدود هد هسلحا

 دولوا كج ینا .تلالو هی س هقشب

 یبوا دبحاو كحو روا الوا هنا

 سه د دار نا دو کم زال



)0۰( 
 یراقدلوا ا ارجو ید جدد ناما و حود نديا یارت عا و
 ندهللا كب راض یت ۰ ردشلدبا ناس
 نابمرد یراقدلوا ند ربع هد كن رضا و
 هدنسغاشا تبآ چاق رب كوب هن + ردشمنلف
 ندنو یهشطخا حود هلا هتقطا ح ود زر هتشیا و هدنکوص كتبا یوم وا +
 ناب هدنرپسفت تنسهک تیلقازاپ هقنقطا مود 6 وزو سون .ردشملنبد «زروابب
 هدارو بولوا ین تنهتقطاح ور نانل وا
 هيد « هثططا جاوي ۶ ید لباقم هتسلا
 رصتمندهقیقسا حورو, کد ویلر هلیشالک | با لیأترپ یژزج كب ۰ دویلوا نام
 مدابد « نیمالا ور » £ اک۱ .ردماظعم تام زمکی ابا هبمتست « نیما لیربج » 62



(01) 

  لاصیا یب یملایجو هبابینا .زردیاریبمت
 و !زمتسود یا یدعا .ردنوفوا نديا

 زکلاب كتبلقاراب قترآ هدهنرزوا عاضیا

 لواحهرایراوجیبوارپسفن هلسهلکح ور
 هدنسساوجد+ ردنا یاب وا ناتیاتا
 ؟ازکسکحهعزاو ندرارصا

 هن ,قدمهلاباوح هزم اوسو هک افیح

 لئان .هنهلک E وصت او هل بایت
 هسقو یهدصت یتوکس و .قدتهلوا
 هدیکح ینکج هلک مزال كعا لج یعهدر

 : هک كدید اذهعم .قدلاقربحتم یخد

 وا زب هک کیم ونوا ربارب هلکنوب س
 لح« هفققطا حور و « سدتلاح ور «

 .دشقص هنناب كنسهلک تیلقاراب كنسه سفت

 ناق کن دوو جوقو ناموا يبل



(o1) 
 هدب راهجرت یبراف و ف ص ضحل كلما یت
 4 هردشل ر دلاق امکهلس یسهلک تیلقاراب

 یسهبمو تیفورعم مالسالادنع كەل
 هبیلکلاب كنهروک ذم هک نوجما كمسک ینکوا كنهلداحم ی هدبابوب اراصن هلییسح
 هسیازلوا چیه هدتیمالسا "یدابم هلتربغ وب ًانیع هنب .ردراشمزوک موزا هنسهلازا
 عراغت یمالسا و سخل یتسانعم كتلقاراب

 هراتسو هقبقلا ح ور ناللوارک ذ نوجا
 هردراشمر و یدیا هوالع یسهب ریسه لمح

 علعقنم هرواسح نوجا نامز زارب
 كنهدو رسم لئالد لزمتسود ارز .یدلوا
 قچهنیجا یسهنانومم زج لاق مارق
 وشراق هه وق لئالدو .یدراو هرلهجرد
 روپم هلو توق هلسهبلآ سفن | لکد هضارتعا



61۳ 

 . یدبا

 تذلرب ندماود هدهرواح هدلاح و

 یرهراغس ینمهنغجهسهلوا لصاح یحد

 كنهرواسحم زار هكرهبلبا دیدم یرلهوهف

 كيهرواحم نکل . دتا نابدرقل هدنجراخ

 هسا لهسهتسلا قمقبح هشحراخ ردق هل

 رارکت هشالوط هنود . دادیا روسسهقح

 ر نشود . كدا تدوع هب لبصا ددص

 لرهلک هز یسهرص زوس هنرزوا تسسانم

 : هک دید

 یس رب ندنرلرنویسم ناتستورپ س
 .اضارتعا كح هلسهنلوادرس وشراق همالسا

 هدزوا قلوا یسلتوق لا هدلاحهاط كب

 ترضح یدورو كتلقاراب » : هکر دشع د

 ًاباتطخ هزایراوح ییا ربشبت كناسبع



)64( 

 هنن ڭتىلقاراب هدلاح ون .ردشاک هعوقو

 باحا یساوا كج هک هدننامز رابراوح
 نهاظ لیلد و ؟ اب نویلیروب تقد « ردنا

 ؟ار ومار ر وس تق دهنغیدلو | یلتوت رد هب هدلاح

 كلاث مونا دصقم ند حور توقو اما
 درج هرکص ندمیلست یتقبقح ینجهیمهلوا
 یننج هبم هل وا یو نمدنف  ناشیذ ی كتیلقاراب
 قلواهظحالام رب شهلوا داربا نوجما نا

 یساملع دنهطقف .دوبنوروک یتوق هرزوا
 ردراشمزب و باوح لزوک كب یغد اکو

 یتسهحیح ماکحاو ینعمدلرا هدافا ی هدز رطوب
 ی هدلوب وب كن هب وامسبتک نوجشا كما هالک |
 یو «رولک مزال فوقو هنراهدافا زرط
  هالطضا .نکیدبا رویلپوسیدزس كچنەد
 نم هلپشب رگ هوا وب هجنیمایب یتهمزالتاح



(6ê) 

 یتوق كمالک .زکیدیاروبلبا نایب یغبدلوا
 بولطم هجورپ هدنزاسکح و قمریدنرآ
 نفس نوجا كمروتک هلوبمح دك أت
 لاح یالوا لیقتسم و بیرقت ینالوا دیم
 كنهوامم بک كما لاصیا هنسهجرد

 | كنلیجنا یتم النم .رولیروک هدنرارپ شک
 لهجو یفیدنلوا نایب هدنباب یجتتلا یمرکی
 هک مد هزس نب و : هرادهاک یسع ترضح

 بوروطوا هدنغاص كتردق هرکص ندنو
 كناسنالانا هدنززوا یرلطولو كنامم

 رکا ۰ ردشعد « زکسکجهروک ینکیدلک
 هسلوا صوصخ هرابطامینامزوا زوسوب
 دلرلبطابحم وا دوخانو هدنا وا ناه یدنا

 عقاو یسع ترض> لوز هدنتابح نامز
 ثكشپا هکو وملاح .یدبا رولک مزال .قلوا



(6) 

 هدلاح یدک رصع زوةط نوا ندنرزوا
 برق .ردشمالوا عقاو تیفک و زونه
 هردکرک هسلوا عقاو هدنمایق

 !برویمهشب رک هبهضراعمزمتسود قترا
 بحاصم عور لکو هرواحو هرظانم

 هنب ادیأت یزوسوش زمکیدایوس والو
 هدلاح نها هلی و كن رار وسيم ناتساورب

 اهد یتسیرب ندنرازوس ناوروک لئوق كب
 یال ید کا هلا دارا یآ هنجورب

 نایب یناوص باوجیرلکدرو كن هیمالسا
 هک هلدی د . كدلد |

 هتضارتعا زمکیدلبا هباکحس ون هني بس
 ناتسنورب هد ینهظحالمرب رکید لئاسم

 : هکر د راشع د كردنا نانمرد یرارت وسم

 ًاباطخ هنوبراوحكتیلقاراپ یسبعترضح »



(ov) 
 هدیرانورد یدنک و متم هدي رادان یدنک

 باطخ وش ندنکیدربدلسب یتیداوا تباث
 مقم هدنابم را راوح كتلفاراب هدنامز

 رونک مزال یسلوا تباث هدا رانا و .
 هدشنابم ران | نامزوا هسیادمحم ترضخ

 رصعینلا بویلوا تباث هدنجما رانا و میقم
 یهاطیخدضارتعاوب هتشا «ردشاک هرکص

 هدهسیارونیروک یلتوق كب ارظن هننلاح

 یمالک مکح ید هدهلئسمو مالسا یاملع
 یب راضعب ندرانامز نوجا دیک اتو هب وقت
 لاصبا هنسهبنم لاح یلیقتسم و بیر
 بک ءدافازرط نالوا ترابع ندنصوصخ

 ردراشهد «ردراشملب |تعجايم هب هب و ام 4

 » رلنآ و میقم هدننايم رلیراوح كتتلقاراپ

 یه دم تب كعد يسلوا تراث هدننابم



(01۸) 

 هلاحیلیقتسم .ردکمد یتیققحم هدرلهبنموب
 كنضام هدر هرزوا قلوا لباقم كسرفت

 رولک مزال یذاضتا لاثم ندنبب رقت هلاج
 سه هرولتشالک | یالوق اهد دصقم هسبا

 الثم هدزرا قلوا قفاوم هنسهوش كال

 « ردشلوا ران هدعدق نانوب نکقاب و

 هنس كس چ وا ندنامز ییدمش «رولنند

 لپاقكمروک قفاب هلاوجا ندیاروهظ مدقم
 ید نوجا بی رق یلبقتسسم ؟ یعرولوا
 هیمیسن راح هلبرلهنیفس نولاب نيرا » مولا
 و « رولسد « زکجهدا تحاسس هدنحا

 ؟ یمقجهلوا نکم نیراب تبقفوم
 هنبس هظحالم.هلراناتسلورب زمتسود

 یباوج وش كنهمالسا یاملع لباقم
 : روروک بنسْض



(00) 

 يغب كيو فیض كب رالیوأاوب
 کهداویوب یی عطف تاحش رص هرذرابش
 . ردع قمشلاچ هفبرح ها تاليوأت

 : ید زب هلرشهعد

 یراکدرو كمالسا یاملع س

 هشرزوا ساسا لئوف ردف هب تاوج

 رب هلو رک هسنونشود یفیدلوا یتیم
 ءزکیدیا روک موزل هضارتعا

 ندلحا هدناب و هلیتس هاعالم راطخا

 یخو یتفاکو هجو كلالدتسا نايديا

 : هک دید ۰ لدلبا حاضیایآ هج ورب
 لاح نامز ید لتقتسم رب د

 زکلاب هدلبحنا كامرتسوک بیرف هدنسهجرد
 ىدا هالو هدشهلئسم تبلق اراب وش

 فیض یلبوأت یرلکدنپا كن هبمالاسا یاماع



(۵۷۰) ۰ 

 رول هلبروک روذسعم هکلب هدکمروک
 كلا هدافا زرط وش هکولاح هزکیدیا
 او هلحرا ۰ ردراو هدهدنرلرب سا

 .هدنتبآ ولورصوت ۷۵ كنماب یحنشب كنليحتا
 ° مرد 31 ه قشم ا ق هققل اید
 هذه ةلاملا تعاس وا یتح . رونلک تعاس

 كهللا نیا رلتبم هک تعاسوا . هلس ردشلک

 یادسص واو زد راکح هدشلا یتسادص

 هتشلا .ردشهلسد « ردراقح هاشاب راندیشیا

 اكتماق مو لاح ناسشلوا نایب هدتنا و

 یحیسم توص كناوما هلو اریز ءردیلاح

 نبح یراملیا تایح بسك كرهدیشیا
 تبا بولوا یشرب كجهلبروک هدنمایق
 کج هلیروک ثكلاحوب «سیا هدهبلیجا
 «هلسردشلک لاخاتعاسوا » هدنقح ثعاس



(9۷۱) 
 كرب رد-ق هلامز وب ندنامزوا هک رویلیند
 شما ءهروک ذمتعاسهدنف رلن هنسز و زوقط

 هرکص هنس ك جاق اهد هلضف ندقدلوا
 یعولعم كنهسمک هقش ندهللا هدیجهلک
 ندسرف ردفو یعوفو كتماف دزو

 ییدلوا تراعنده وقت یتققحم كنادصقم
 را تراىع ناعيا زو ىلا ی وط یک

 هلبود یربمغس نالوا كج هلک هدلهقتسم
 كن, وا ید كمرتسوک هدنتروص شاک
 .ردنوجا هب وقت یتیققحم قهدنعوقو

 یخد ند عطف ناهرب وب نهرظاسنم

 هناظحالم ضمب كرهمهتسیا قلوا نئمطم
 رابخا ًارظن هناظحالموا کیدی رک اهد
 مایا رخآ و تاومسسلا توكدام كن هیلبتا
 راکناهلس ییرامهم لایک هینابر تابوقعو



(evr) 
 هنسدنک تروصوب بولک مزال ی سلوا ش۶ا
 هلتعراسم هرافغتساو هم ون هدفدنل وا راطخا

 نالوا قچهلاهسلن درلهظحالموب رپارب

 «یدلبا اجر یسمالدا جرد ههرواح

 یهروک ذم تا ظحالم هلبا لوق ینساجر

 تیئارصن دیا هسلوا شمزاب ۰ قدمزاب
 اتداع كازهتیسود ندنرظن هطقن هرضاح

 هکوبلاح .یدیارولکم زال كنا مکحیررفک
 .هلیوس ًادصقو ادمع یسیدنک یرلزوسو

 هلینریغمرونازاق یناوعد هکلب .یدماشمام
 یاملع هسییاز .یدیا شمریو ینهلپوس
 اهدتاقرب یراتاصا هدزوسو كن هممالسا

 : هک هلدید نوجا هبوقت
 زکهسلوا قجهروس تفد زار بس

 رزم رده یسهظحالموت كراد اتسسنورب



(ovr) 
  ۱ترصح .زکسرالک ارروک "ههادب ینفی دل

 نامز يبدلیوسیزوسود هرابراوح یس
 یان  eی هجنسا یهاطو

 طق .ریکچ هک 9. حینپبنم ترصح ی ا

 ندکدتیک نب .ردکجهبک وا هجنیمتک ن
 یعرید« مکج هبت سیا نداباب یب كن آ هرکب

 ردقوب هلس هدنمالک كمدارب یداع ؟یدب ۱

 ءدلاح ییدمهبروک روم كازستساق
 هجزسو ناباوا ههبش هدنتوبن قدص هجزآ

 كرش تاذرب نالو دقتعم هلس یتیهوآ
 زوس نایاص هحاصو يلزستسانمرد ۱

 ؟یعرولسهلب روك لباق یسمهلیوب
 كزمتسود یخد هظحالم و هتبشیا |

 دنما نانلوب شلوا ادم قاهرآ رب هما



۷4 13 
 [ادلنودلوس رب هدنکنر ب هلردىاوحم انجو

  لاقتنا اهد هبهلئسمرب رکیدزب «یدایا ادیب
 ۱ : هک دند . كدا

 . یهاظ وش راق هماللسا ران اتسآورب بس

 : زوسر ننور وک یکن دلئالد ی" وف كي هدلاح

 : هدلیا ۱1 و لقفه رد ران زاهد
 - نمروک ین آ مع » هو راوحنوحما تیلفاراب

  هردشملنسد « زا ای ا زس .زملسو

 FR کیدروک كلاع هسادح ترض>
 سک دصقم ندتلقاراب هل.دلوا مدا رب

 یجهنم لس یحهسهروک كلاع . ضەلوا

  یخد دصقمندتیلقارایزدنغجهلوا ح ور یش

  ندحوروندتیلقاراپ « ردیللوا ح وراقلطم
 هلا هعطاق نهار یتادل وازم اشرذ ین دصقم

 لس نساوج هنلکلاب اهداوب ندنکی ابا قفح
 ح



(ev) 
 ةنمەلوا قاکهدر یققحوا هسل وا شعلفارز
 اکو مالسا یاهلع اذه مه . .ردراکرد ینج
 خود هحاراصت » هکردرلشعد ید باوجن
 هکوللاح .ردددقءە اعطقیتنهولا كردقلا

 لها ینیدلوا نکم كمروك ىهللا باسنج
 ٠ سلف

 ردشملوا کح هلی هلس هدندنع مليت

 هز یرد » هناسع ترضح هسمک مان
 ردق و یسلع تربهح ه هدک دید تو

 هدلاع ی دنلوب رار هلي راپ

 ننام یردب ناب یدک
 كمروک یا و ینکعهسل روک كردیو
 ترمع> یعل یدنک هلرانایتسیا كملس و

 یکج زا یرلملسو یرامروک یناسع
 یت كتبهولا تاذ ءردشمهل وس اباوج
 لاو هداسن لا ینددلرا ندهلقع تالاح



(oV 
 یاسا نوتن تیهولا ۰ ردندماکحا یدات

 تی بولوا دودحمزیغ هیلع :انبو طزحم
 ةا كملسهب رزک هلنزوک نانسنا یی
 داهدا و دودح كتىدودخۈا یذودح

 لکش هدیشرب .ردبا باجتا یتیلکشم هلبا
 مزال قلوا دودسحم یداءدا نوجا قعلو

 یخد ینیش نایلوا لکشمو دودح بولک
 ددراو یرازوک » كلذک .نمهروک زوک
 اما زدراو یرافالوق . رلنمروک اما
 هدهدنحا هدهدنآ رق یمکح « رازمتشیا

 هردندشاقح نانلوا ناممرد هدهدناروت

 كراترضح یاهو هناحس قح یدعا

 .هیمهلوا نکم نوجا ناسنارب چیه ین سم
 .نههلوا نکم یخدنوجمارایراوح یک ینج

 هتنعیط و هیداع تم ناکفا مدنعو اما



۱ (ew) 
 ندکمروک هدلثسموب نکل رده دنص وصخ

 قدس ر بولوا هب داع تم وز دیصقف

 ندیکملم .ردکملس یکرروک نیل یأر
 .ردکملس یتقیقخ كابشرب ید دصقم
 ناک كرك ی راترضح زعدنفا ناشیذ ی.
 اصقاو قرهلوا نموم كرك قفانم هلرک
 نآ نروک سه هدهسنا شمزوک ,ںک یخ

 یدیا هسلک مزال یتنلم .ردنشنامةلس

 كږلنر وکه مح انمالو لادجو كنج الب
 .یدبا روساک مزال یرامبا مالتا لوبف
 هکرونل وا کح هدلاحوا ردرلشماملس هک مادام
 سدقلا حور رایراوحاما !هدردراشمامر وک

 کمروک ینآ هلبیسح یرللوا ضیفتسم هليا
 ندناوذ نالوا دعتسمو ردبتقم کملسو

 راب راوح هک نم هلیدب | ههبش چیه رارددودعم
۱۹ 



(oV) 

 لوا یدناژلهسلوا دوجنوم هده دهم شم

 ندنوهاس هدنصوصخ ناعا هنا-ثیذ ین

 نایریو هنیراپدنک هکنوج .یدبارلرولوا
 .یدیا ردا اضتفا یو هتم تابات

 » زکسرولم یتلفارا رت و ید هداروب

 كرس یون قدص كن | مام ندکملند

 ءردکع د ردودصم ید هل زکناما

 هرزوا تارن وش زمتسود اعفاو

 هنسوه هشراعم هلنارج دیدجتن اهد هرکرب

 : رازوسییدایوس هدهسیا یدشود
 .زدنزاع ندهفعض تالاب و هدون س

 ًتاذ .ردلکد قفاوم هلماغ ه هلبحادصاقم
 بان رت نوا دعا نددصاقموا یغد

 :ردراشهلوا

 ۱ یرااهدم و بولاق ترابع ندننروص



 اچ سیما

)0۷4( 

 چیه یوق فبعض قوچ زا نوجا تابثا
 هدهدیون « یدا رونمهدیا دارا لفلم یك

 ققلوا داربا هدیاب وب ارب ز «یدبا روذعم
 لالدرزت جسهندرللبحما هب ندیارون ههرزوا

 هسیا هیمالسا یاملع .نمهلب رونک بولوب
 نوجالیوأتورپ-فت ی برب ندهیلرحنارابخا
 قرهلواناهر و سن یهیلبجحارابخاارا Gs هس

 .هب وزج هجردر كټوقوب .رارویلب ار

 هدنرازوس كزمتسود كلوتاق نیس

 نالاق تزاعندناندنع هلع ءان هرو روك

 یمکحو توق هجهرظانم نف هدكناضارتعا

 ردراکرد ین هم هل وا

 یخد هنسیدنک هلزمتتود یرلاروش

 یز هدزمناریدقنوب هیلعءاشب .یدلتالګا
 شعلواسرت ندنفرطیدنک نوجا هنطخحم

 گاه سگ ساخت چ ی اسم



(e۸۰) 
 : هک یدید هرزوا قلوا هظحالمر

 2 ووا یکی تبقا را زم بش
 هدلاح یه یراریصا هدراهحرد وب كمالسا

 ارز .نعءردنازاق یشرب لوس هسرایدنک ا

 .ردانحوب زکلاب ندیا ثحم ندتیلقاراپ
 .ردف وب ثح رب اد کوب هد رلل جا چ وا رکید

 ردفوا هد رظن تابارصن كب هلئسم هسیاوت

 .ردیا تلالد هثدلنوا یتسها رب كوس

 ندفرط یدنا زتسود یو اعقاو
 هرزوا قلوا هبظحالم ر شءلوا بیرت

 ید ورک دج هلم هدهبا یدادا درس

 شمامهدیا دعابت ند: ها رظن هلرلرویسم

 هب هبماللسا یاملع بولوا ندلئاسم نالوا

 راشم یاملعو رلشعا درس هدیلوب وشراف

 ,ردرلشهر و باوج هداکو ینارضح ملا



(0۸۱) 
 زکلا ندلجانا هلربخ ر : 4 رد رل شم د

 وا یماملو هدنرارکید قرهنلو هدنسا رب

 كراو ارز .نههدیا تلالد هنفعض هلربخ

 ندنراقدلزاب هلبا سدقلا ور ماهاا یسهلمج
 یتحو یراو كشراو كسدقلا حورو

 ییدلرا یراویءرکص ندبتارم هجرازو
 دانسا ال-طخ ال هلت هاب نلیدیا اعدا
 هنابخحاطخ و فعض هدراریخو ندنکیدلدبا

 ض+ یت> . ردقوب ناکما نوجا اراصن

 هدلا- ین واو هدرللبحتاضمب ریش
 جاردناوب یسالوا جردنم هدن راضعب رکید

 -ارصت يتحهبمهلوا بس هنفعض كيهدحو

 .ردندهل وةمر وما هيف قفتم هحنساسدنگ تا

 زکلاب یلوزن كحور هدراد موب هلجزا
  یرارکید و انحوب كرەرىو ربخ یا اقول



(oY) 
 نددحاو ربخ هدلاحیراکدعا تح ندنآ

 هجاراعن مهوت ینفعض كيف وب یالوط
 هک رولوازلریخ ضد اما .ردح صرفک انداع

 یدنل و قفتمهدیدرد كلا وک دل

 چ نالوارنتسها اتاذ یتیهام هدلاح
 هدناز تنهار ینالوط ندفافاوب درج

 سدق كياسلع 4 الثم .نمهلوا ادب

 یتهدامینم هک رب نامز ییدرک هف رد
 تالعانانون هتشبیا هک یک دردیدهاژنشان 

 هحینسان ةنکتیئارصن یتیفکب کو اهد سا
 تىما هدنسهجنرد یل وادع ندهنناعا طو

 ضعا تجب کو .ردشنامهدیا ادس

 دوحوم هل فالتخال جاب الآ ناب هدلئاسم

 كةل راخا نانلوا رک ذ اراصن نکا

 ۽ فلک هلنا"ناسقیا ناکی ناک هنب رپ یه



(eA) 

 رردیلکد ۱

 نهق دستم رظانمءنعزوس هلوصوش

 هتلا ی روب كمامهربو باوج رب هقشب "
 راظحالم راد هن هل سمو هس زن .یدرک

 :کكدىد «كدلباماود هددارتا یهبمالسا

 شمراو هرازو یرادتمتالحانا تب

 لحاتردرش یم هتمکحهت هدلاح ین دلوا

 ه هنب قر هوا حیحرت هد رد ضوط

 در هدد ردشاک ا یرارکید ینم تک

 ندانح و : عقا ول ولا ىدا هسنلس یراقدنلوا

 رج س ٹی اب دم تشع هدا رب هقشل

 هدحاو تراشبوازکلاب كرهروک یغیدعلوا

 کوبا .كلدبا رولوا روبحم هافتک | هلا
 هس زاخا كا رلترضح یدنفا الر

 نآ رقیساپپ ناتسآورپز, هدنمان نلپس هروک



:۸0( 
 هدنسهمدقم كن أ ؛لردبا هجرت یاشلا مظع

 هد هرص یییدشیا تح ندیدم باس ضل
 رش كاد تامل ید هدنلحا ایاترت

 روک ذم هدباب وو شما نایب یتیدللوا
 هللا هحر یرازوس ییدلبیا لش ندلبخا

 هجرت .دنروصؤش یغد یراترشح یدنفا
 : ردرلههروتت

 ردقه نه هانک هک ك هلس !طایرب يا ف

 هننرزوا كم | یلامت لا هدهسیارولوا كعوک
 یضار ندهانک یلاءت هللا ارز .ردبا ازحم

 مذیمالتو مهدلاو مل هکاقو . ردلکد

 ندماوت هسیارلیدتبا تیانج ايندلا لجال
 .اضتقایللادع بودبا تضغیلاعت هلا یشات

 ازج هرات | هنیرزوا هقالررغ دیقعوب هلیس
 یراب نوجا رانآ هک یدروس هدارا کما
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 بواوا یلصاح تاج ندمنمج پاذعهدنرخآ
 لر انآ ردق هن رهنویلوا تیذاهرانآ هدمنهج
 هدمهسلا كابو یر ندنرلهحنجو تانج

 رل, د دردهالان او هللا هدمقح مس سان ضد

 یخدو یدروگ هب رک یلوقوب یلاعت هللا هد هسيا
 یو كحضهع رزوام كنيط او
 اضتقا یسهملا تبشم ى راماعا ازهتسا

 ءاضتقمیتمحيم وفطلو هلبا بتسو .یدلبا

 یوم كنادوم كنازهتساوكحضو هلس

 ی یبنیدنلوا بلص م كصخشر, یهو
 «یدروس ناسحتسا یتسلوا هدانند هلدس

 ىلوسر كهللا ازهتساو تناهاوش نکل
 بولوا یاب ردق هبهنلک مالل |هیلع دم
 يه هدنراقدروس فن رشت یابند هبلاراشم

 ههشوب و ردیا هی هنبرزوا طعاغوش ەنمۈە



(OA) 

 رولوا عفدنمو عشت رد نڌسا بولف <

 ةع درگ نترضح یئاق كرازوس وب

 .زدقوب تحاح هراطخا یشدلوا مالیساا

 رثأتم زدفوا یزمتسود كيلوناق راز وسوډ

 2 رب هننسهجزالرف ندنرب هکیدلبا

 ؛ هليا هب ایشالتم

 هقیفطا یفلرلزوسوب هدنل انار تب

 ؟زکشهننماندن راقدلوا جردنم هج هلو

 :هک ك دید ًاباوج یخدزب .یدند
 هردزمشمام هلواسرتسد هناا ابار 1

 كالا نال وا كورە یر دهنس هج رک

 لوصو مدع کا تردن ی هدیرلهخبسا

 ؛ ردنردعم رادم نوجا مز هدنصوصخ

 یفادلوا یتاپاپ زیلکدارب لیس رتسیم طقف
 نشو شاردا كا هجا اانرب ءدلاح



0 

Av) 
ازوسوشو هنیدنأون

ک دم لیلا یاصاكر
 رو

٠ 
وش هنکیدروک هد

 ضلوا ه

هجرت هک نوبسلسهنلوا « هجا
 

هبارازوسوب یهبنآ رق
 اوروا نو راوب 

 ص هشداقتنارظز كنسالضف ۱
 شىلىإ ض

 هنیزو یدا هساول یهاطخ ندنشدلوا

 لیس ساب وشراق هایوروا .یدیارولبروا

لوا مدار نک و« ردقهب
 4-4ارولک مزال ق

وز کیو یرلت رضح یدنا هل همحر
 

رکو وشراو هاب وروا
 ه دی راظن مالسا لها ك

مدآ رب نو. ردقوا
 صف تاذ ارز . .زد

 ف صویسرافو ودرا یرلهنأرب رح تامل

 ۳ یرافداوا نامز یاتکب هدنرلنسل

 بولوا ہرج باص ید ہد اکا

 تامولمم یرلکدلیاسابتقا نیل اتک ریلکنا
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 .رک هناضراعم ۇشراق هرارلوسام هلنا
 تاسانتقا هدناضراعمیرطکدتا .ردراشمش
 راهش ناماهلنا هلاک تینا ندنرلهعقاو

 یهروک ذم تاساشا هللراسحردتو یدنا

 تجاح ه ؟ یدیا یعرارولسهوق هادم

 قطاراهظا نالوا یرلهنارب رح الا سفنا

 هجر ید هب هج زملکد او هب هح رسنا رف ی اتک

 یحدز هنسهجرت هج زسلارف رو رخت وا

 له ینشهکزت هارو هردزمشوا سرتسد

 هجزسلارف یسهیلبجنا ةرقف ایانرب زمکیدلبا
 موم هلو .ردم ج رتم ًانع ید هد

 هنیداقتناو عالطا هاکرظن كنبا#ا هنسلا
 رک هدهلتسم ر نانو شلدبا ضف

 ساباپ كلرکو كانبرلترضح یدنفا هللا ةخر
 هسلوا كج هلب روکینابخرثا ردقهرذ كليس



 ة4

 ذر هدیتسیکیا .یدیاراپوق راتمایق یدیا
 کوب ًاناذ ,یدیا رولیرہدلوط رادلج نوجا
 نا هنسهلزعم چیه یتماو تمق هلن

 ندداوسس رینکت هسجنوب نوجا ثحابم
 و چیه اراصن ناراکدربغ نایمنسشوا

 ؟یدیایمرلردیا لاها یهلثسم

 نالوا لش ه یراقو رلهساقموش

 دوجوم هدابانرب لحما هقىقحلا یف كن ەرقف

 هلزمتسود كيلوناقینکج هلک مزال یمملوب
 طقف . رابدلس هدیا تاسا هدنفاصنا رظن

 یالوف كپ نوجا یسیدنک كنا در نو
 : زکلا .یدلوا

 باتکر نالوادودماراصلادنع =

 :هیم لوا دنس جاجتحا لباق هنماع اراصن
 ندنهجايم نایدیا هاب ابارب ندنفج
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 لمت هبدح هدیافرب چھ نوا ماللصا

 . رداکد

 تح اتاذ ۰ لدلبا ماسآ یتح هغد

 قح بولوا فاصنا یاضتقم كنا ملت
 هزاکم هدومب تملا ضارعا ندمنلتست

 ندنکیبهمةروتک مکعب هقشب نددناعمو
 : هک كلدند هنعرطانم

 ناتنلوا لقت ندنلحا ابا امقاو -

 هدنفح یتفاع كسم ترضح داوا

 قزهلوا" تفلاخم هنناباور كن هراس یلنجانا

 نایرب و هليا ناشلا مظع نآ رق سكملا
 ترضح هکردقیاطم و بیرق كم هنامولعم
 ی رلکدلا نط كدرودلوا دن یجیسم

 طلقت کلب كرهسهروذلوا بوصا هدلاح

 ییدنودوک الب وب هشبربدنک البا یا
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 هدنهلع اراصن نکل هردنراع ندننروص

 هدکنابهد ۱ ل وف هرزوا قلوا دنس يلو

 .رضح یدنفا هلا ةحر ینح .زكسروذعم

 راشب یتیا وش كنلبجا اانرب یخد یران
 رک ذ هد نوسللوا قالاو هوالع هب هبلجما

 اراص1ادنع هلروک ذم لسحا .راروما

 راذایتسرخ هلدنسرپ هلبوب ًارظن هنتیدودم
 هرلرویلس یفجهبمهلوا لوف ندبنفرط
 هردرلشملبا دارا هرزواقلوا تای ولعمر

 قلوا هدناژ تامولهمر هزس ینو یخدزب

 .ردزشملیا ناس هرزوا

 هزمتسود كيلوناق ینلبجا ایانرب اعقاو
 تللقاراب هدسیدبا لاح كمریدتا لوق

 هدنسلر زکلا كلا ترد یل سم

 فیض لوق رب ينا نوجا ينيدلوا دوجوم



)9۹۲( 
 ییدرسوک یدنک هدنصوصخ كا ع
 هرزوا قماللف لع هعان شا طق نوجا ا رج نداراصن یراترف یدنفا ا هر . ىديازىسەرگ : هلکلاب ید ريع
 ر ی ناسا هلا نسحا هجو
 یون تب تاد زا هلاقلوا شلررو رخ اسقفتم ید هد درد كلانا هلل سم
 هدنناذ ری هلئتسم وا ۰ :نمهبلیا ید صیقم یتیمها هلا قلوا ش لرو ربدح مدار

eید انا یلوف كتر زکلاب  
 هسلا لکد مهم ,زنتاذ دح بول وا م
 . نمهبازاق 2 ید هلفاما كت درد
 يدلنا دارا ت كقطا راهطا نوجا كبو
 : هدزمکیدلبا دارا هزمسود یرالبم

 ورا لئاسمیم هلتسم نیلقاراپوش سم
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 3 ندنآ نوجا ینیدلوا یساوفاو مها كب

 : کس ویمهعزاو وارد

 : هک دید ًاباوج یخدزب هلس هغد

 نابمهع زاو ولردرب ندهلسموا

 رٻ ندنوب يخد اراصن زس هزاکد زب زکلا
 ,زکسرویم هک زاو وارد

 بون والجهل موب هجزرپ ؟ نده ت

 انب یرلفعط یهدزکلح تروص ےس

 ؟ اب كدلبا تابثا هوا یراضق
 هزبس راضقات وا رافضژا !ربخ

 ۱ درايش هروک

 ندزب .ردلکد هروک هز زکلا 29

 لیجانا اریز :ردهزوک هز ةد مه ادعام
 ب ادعام نداسب# نرښح ةد هدوجوم
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 راشا هدهددعتم عضاوم یج هک اهدریمغسب

 یهدنتحیدوروالزمغم وا طقف قره روس

 یحالاب اط رب ًاباصتغا یهببانکر اشب

 شلریو ربخ یرلکج هلک ید كراربمغس
 راطخا یسضاوا قوت ندنرشآ كرانآ و

 رلرپمغیب یجالاب هلبوب عقاولاق هکردشمنلق
 رتسوک هلس رلءزحعم ندنالاب یتحو ینکیدلک

 رانمؤم نوردفاص ماطر هنیراشابو یکید

 رخ هرس هاب رب لر به ی ناق دالب وط

 نداسبع ترنضح رانو ."هلدا شمر و

 هداراصن .دزن یدورو اهد كیننرب هرکص

 رةدایز عم هابنا یتیدنلوب هقتعم یخد
 . راردفاک

 شلوب عوقو هدتناوصن ردصرانآ

 يد هدتمالسا ردص هکر درايش ص٣
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 4هلیسمو یسع.دوسا هرز دکر زسلاعما

 هدمالتسا رتربهغس یحالاب یک باذکلا

 ؟رلردیمشمامتنا ر وهظ یخو
 رمیدفا هلا لوسر هدم رک نآ رق

 کچ هلک اهد یمذس رب هرکص ندنرات مضح

 راجاجسرلهملیسم رایسع هدبولوادوعوم

 شما روهظ هن رزوا دعووا زا« الط

 هدانا ودق نامزوا یدیارلهسلوا

 هب هب ذاک ءاسنا که دتا ر صن ردم هب ذاک ءاننا

 قهدمالساردص «یدنارلرولم هلن دبا هشت

 بویلوا جورخ بحاصرر, یداعراف رح
 ككدمر هد مان « نوللاوذ» یرا صد

 یرلکدلنا امدا یکیدروتکیو هنسیدنک

 یسةا لوا فورعم كکلمر هدمانوا هدلاح

 رشبهودوعوم هلبا باتکر كنسبرب جیهو



 (هاهدز
 ینمامهنلواماتشاسا هلس همشرتاد هنغیدلوا

 قوباج راج مالسالا دنع یذک كرانوب
 .ارصنهکوللاح «ردشملسهوف هوش نادیم

 هب د « میافاراب ن » كيوب كوش هد

 صوصخم هدەتينارصن ردص یس اروهظ
 هنبراتان هلرصعیجنکیا «ردشمالاقبولوا

 لبحا یحد مدآ رب هدنما شننم ییغوط

 قلوا تیلقاراب نالوا دوعوم هدشرش

 زکمولعم ی۔هاکح .ردشغاروهظ هرزوا
 زهرو دهازو یهو رادند تاف ؟ ارد

 هدنرافرط یوطانا مدا و نالوا راک
 ینیدقح هنادیم طدالاب یفیدلوا تیلقاراپ

 قرهنالپ وطهنشاب یلاها هج رلکیب زود نامز
 هدننايم ران آ کردراشما لویق ینساوعد
 ترضح هتشيا .یدیاراو ید راسا
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 ڭنىدورو اهد كباذر هرکص ندافع

 یهیدنلو دقتعم هدندزن ارانصل ی رشف

 هديا تاتنا هدنروصرب قالرا اهد ندنو

 هرکص ندن | .نمهلوا هدامر چیه كج

 هنع توکسم هداراصن مش رار دف ەن رھ یخو

 .افا كننخروم هدمالسا خم رات هدراهسنا

 لاوحا ناراو هرتاوت هرم یشان ندنراق

 ر و داقتعار هلو اراصنلادنع هدهزباس

 یشدلوا دوحوم راظتنا هسدورو كنان

ویدحرضم رانامزوا هلمحزا .رابا تابثا
 ی

فرطهسقوقمنانلو هدشد اراصنو نالوا
 

 نلک ًاباوج ههمان نالب زا ندب یضغس

 ر اد هک یدبا مولعم اکب » هد وتکم

 .ردشمل وا ریش هدرالحا .ردکح هلک ریمغم

هدا روه هدماش كنا ن قجمآ
 یکح 
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 و اففأو هک ردشملد « مدیا روسدا نط

 هدهسا یدعآ لوق یعالسا سفوقم

 یدورو اهد كريمغس ر نا نداسدع

 .یدلیانایمرد هدنروصوب ینیدنلوب رظتنم
 یوو العل | ندو اح ندب صع یاراصن هدرب

 مالسالوبق كر هلک ههللالوسر دز ریارب هلبا

 دبا یفصو كنس نب » نامز ییدلیا
 « ردشملیا ریش یس می ص نبا ..مدلوب
 - دعب هشرزواراوت ردفوب قئرا .یدید
 هدازاصن دز یدورو لرمغم ر اهد حیسلا

 ییدملوا هزاح چیه هناکنا یغیدل وا رظتنم

 یسضح زعدنفا هللالوسر رظننم ی وا ۳13

 هرددقوم ,ناکما ید هژاکنا ینخیداوا. یرلت
 كالع نالی رم و ربخ هد« وام بتکدای ز

 هدنسهطف قفاو هدید- تح یسهفاک
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 یل رر ۍرانوب . ردراشملبا قافتاو عاهجا
 مدنا شملنا ناس و دادعل هز ةدنرب

 ندیکب هجقدازوا زوس هکدلنا ماود تح
 هدکلک اهد رايش قوج رب هرطاخ هب کی
 هع رطاع یخدیدمش هلمحزا هتشنآ تولوا

 رلکنج هدندوزو كدوعؤم ئ وا هکیدلک
 یجندردایمرکب ثانلبجنا ین یخد ینج هلوا
 با ادب ندرلتبا ولورمون ٩ و هدنباب
 ینیدن ربخ ییدرتسوک شاپ لاذجو كنج
 .ردهدتع وا هبصوت یسهالدنابارغتسانامز

 در یرانتش نانلؤا دارا ندزفرط

 لوس هلیماع یرایش کج هل يلبس نوا
 قترآ اعقاو زمتسود نالوا شمروتب بوب
 هدهصراعم ه هدهمقادمه یرءراو یک

 هرهاب ناهار هو هدهسیدنا رویئهلو
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 . هدیا ملست ىح عبطلاب ید هدنسهجش
 ۰ یداشوء هداز كب اذه عم . یدم

 لزوک لزوکر اد هنلثاضف ضمب.كمالسا

 تب هدزرط هقشب رب بوناوب هدنافارتعا
 تقافر هنس دنک یخدزب .یدبجا یوق

 لصازب اذهعم . دما رخأت هدک ارتشاو
 قعالفازوا ندددص لصا ندزمهش نام

 تب وش ابوک ۰ كديا رویمهتسیا ید
 : هک ك دبد هرزوا قلوازوسرب دام هبهدباز

 .رضج زعدنفا هلبالوسر تقیقح

 قجهقارب هدنربح یناهج یرلتتعب كنيبرلت
 هلا ه واس 4ةلابس بتک .ردامظع هلم سمر

 ردقه اراصن ودوم هدنلو در یرات شم

 ردص کنوج . ردشوب رلهسرتسوک تریغ

 يخد یراضمب نداراسنودوبم ېکهدمالسا



( 
یرلکدتسبا قول وب هدراکنازب

 راجا هدلاخ 

 یتیقح وب كفاصلا بابرا قوجرب ندب

 وشراقهنبرادانع ءلرانآ ی رب واشغنا ملت

 با هصالخرب ینیک هله :ردیفاک ناهرب

یئدش جاقرب نلکم رطاخ ندکب و
 هوالع ی د

 هلاددع دو یاملع . زکفارب هد ها

 هللا نمأيناو دیس یرالغواو مال نب

 و قب رب ندروب نانامرهف
 یاتملع هنب

اعو راخالا شا لددوم
 نداراصن یام

 ندرلتانا ربتعم لا و اروطسن و ار

 دوراحندب ع یاراصن نارتمو رطافض

 شبح یشاج ندب رع یازاتصن دلوامو

 یی رشبن كز دنقا هللا لوسر ورت وا

 ۰ ردراشغا مالا لوبق هلا رطاخرو

ب مزکش نداسع ترشح
 اهد كربمغس ر
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 فارتعا یفیدلوا رشم هدرللبحما یدورز
 :وقم و لقاره یخد هدننابم اراصن نالا

 یتحو ابروص نا ندب نع یاراصت و, سف
 روک ذم یسیماسا كرساب واو بطخا نب
 اعقاورابنارج ندب ع یاراصن هنی بولوا
 رشبم یندب كناذر, رکید هرکص نداسدع
 .هیاع دم تاذوا طقف ماستلاب ىغيدلوا

 هدعاجار یوم ینیدنوا بولوا مالسلا
 هدنعانا ماش حوتف .ردراشملبا هرک اذم

 قروب ندنرالارنبج ربتعم لا كرامور

 هثجایم رب هللا دلو نبا دلاخ ترعفح
 راناملسم كردبا لوبق یاسا هدنسهجیتن
 هنهلع اراصن یحاقر ینادنناط هنماع

 ردق ههحللوا دیهش نوکواو شعاللوق
 هدانا نارا حوتف . رد دما كنج



«۳ 
 هب داع ب رع هدلاح یراق دلو | ند ع یا راضن
 نایاشاب هدارح هلیتر وا كل هبچوک یک
 باتکلها هدلا یراقدلوا ناملسملئاق
 هشعم مالسا یودرا هلم تح یزالوا

 .ردراسشما كلج هللا ناربا رافک 4 رهلک
 تعارض هو و به ات قلاقح رذقو

 در ینهدمجا تیرشم وشزاق ه هبلجا

 نوا ارانصن یالنشف كعلبا :راکنا و
 رول اى مكر ابرنصا بوق شوت اف

 لوص نم هرواحم مزون ؛لوضو

 هیلبجنا رناشب ندهیباتکرتاشب ین ینمسق
 هارب لزوک نوجا لاصیا هماتخ ینثحبم
 :ازوا كب اتاذ تب .یدلوا ما هنماقم
 ید هزمتسود E كرك .یدیاشع

 قترآ ندنفیداوا شاک یانوغروب یک یکرک



)۰4( 
 هما مانخوب نکل .یدلر و مانخ هبهرواجم

 ندنسق یلوطانا نوکرب .یدلوا هبعطق

 هزمتسودكلوتاق هدروناو ندیک هنحمازاغوب

 كلبشک یا کهدرافرط ناب بولک تسار
 رهشلر هدنسب رب كراوباق كجوک

 دمع ترضح هلا زی دنا یساع ترضح

 كنسکناه ند ( مالسلا اممياع ) زعدفا

 | راد هش راقدلوا هب نموم هدابز اهد

 قیاقحو شملبا بس هلقتسم ةرواح
 ندهرواحمو هسالسا قیاقح هلبا همنارصن

 شلدبا اق ةدنروص رب قالزاپ ك
 هعاخ هدارو هروا حوا لصا ندنشدلوا

 :ردشلزاب ینا هجورب قرهنلوا ذاختا هبعطت
* 

¥ + 
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 هعاخ

 ( لس و هيلع یلاعت هلا یلص ر دم ادمس

 یتنموم هسیاقم (مالسلاهیلع) كحیسمو
 هنعرلث راقندما لاغتشا هلبا هبمالکق باقد

 هزهتسود كراوناق یک کج هلکمزال قوا مولعم
 یدنک كنادیذ ینرب هک كدلبا مي ید

 .دلوا ه نمّوم هدراهجردهب هدندزن یموف

 هم يص هب هب ی وا بان وق یاتدک یخی ایل

 ری قیاقح یمهلئسم ییدلبا ناما هدرا
 وب ری اان سم یا یب ما هجا
 همهلاراشم ءایبنا نوحماقیقدن كن هلرسم

 رب یبوایب یغو هبوامب بک نالوارتاد

 تک کن بو وقوا هللا تقد رظن

 ترض الثم .رولک مزال كيملپا هی اج



(0 
 هدندزن یعوق یدنک كمالسلاهلع یسوم

 نرو ربخ یخیدلوا هه نموه هدراهحردب

 لبا مامشاو تفدرب لوس كن هبناروت.بتک
 لوصو هی واطم تقیقح هکر دلم وقوا
 اهدا هروک هقانز ارت ز .نوساس هلوا نکم

 هاحنس قح هدروط لبج یدوم ترضح

 رروط ردبا هتلاکم هلب راترضح یلاصت و
 تازحعم هجو كج هرو تريح هرالتعو
 هفناط نکیا روون هدکنلبا ارعا ینهیهاب

 ی لوا هلرلةلرساایا ولرد ولرد دوه

 ندنونا تن و راش راب یناضین
 شت روا هدجس هب یعازوب رب یرافدناب
 ردق هزفک را_هطاو نالعا هدنسهحرد

 راظنا نامه رنا ندنابحامس .ردرلشمراو

 رولاقبولوا فطعنمهب هیناروت رابخاوش ز کلا



MW 
 نمۋە هد چنهات داغ كناسوم ترضح هسیا

 “ کو نلاح .رراو رد همکح یهندلوا

 ٹحابمواهنیهدرب ؟ردنرابع یمن, یقخ
 باکترا كلسارما ی هدشنانم هنناروت

 یمارس یازج كنصاع« یراذدلوا شما

 كمدا كس زوتوا یعرکی هرزوا قتلوا

 ندهللا ملک ف رط ہدنقح یسلسک یسافق

 كلتارسا یب ندنسارجا ثامکح نایریو

 كبادوم بانج هجنابروک ینیدمووط ورک

 هب نمّوم هدراهحرد+ هدیدزن یعوفیدنک

 .هشاشكناسن !هفیدنل وب عاطم هد رله ەن

 تالسعلا مهبلع مارک ءاسنا ۰ رولک ینج

 هه رش ريس تاننارضح نه رابدنفا ماللسلاو

 بتولواردات هکزان طاقت والثوب هدنقتسیرا

 یسهفرش ریس كناشبذ ربمغیب يه هیاع هان



(۸) 
 قیفدت هلبا مالک الام تفد رب مات يلمات ر

 تقیقح ها رولوا كسجهیلدبا مش و
 هللاذاعم نوسروط هلل وش لوصز هببولطم
 راحود قرهباص هیاطخ مون رک كناسنا یلامت
 هردراکشآ هد ىح هل وا لايو

 هیلو ظاضا یتینهارکفو تقد رظن
 هرکص ندک دليا درس ییهمدقمودش نوجا

 دن و ىسعترضح نالوا صدوصقم لضا

 ةنسهلتسم یتدنمّوم هسیاقم كمالسل امهبلغ

 ناو لواب لوا هکردیعسط هحدبا لاقتنا

 نیت یرذخأمیسهف رشریس كماشیذربمغی
 ریس كهللا حور ترضح ٠ زکجهدبا

 ندهعن رالبجانا هدلا هرزوا قوا یمه رش

 .هحیسریس .ردقوب نمذخأمرب چیه هقشب
 نالوادوج ومهدهروک ذمذخ مقر هلوا ند



۹( 
 رانخا هجزا هج رکا یسەفاک كنامولعم
 قدصم ندنکیداروک قفاوم «هسنآ رف
 دنع كراو هدهسیارلمهلوا بواطمو

 وش ىم هبعطق تسولطمو تیفدصم اراضلا
 روب هلوف ید یزب هدن صا هرواحو هسباقم
 ایفاو هحنلک ه هد حا هش رشربس ءرادا

SEEمع دلاور کو هدزع وامس  

 ندناراشا ضد وللو نانتما و راطخاو

 لک د دوحوم هلسلسنم تامولعم ادعام

 ننس هدنخهروام یلوا ندنوب هدهسلا

 طض هاب اتقدرت هدلوب هن كي هب دما! تبداحاو

 هد هرص دل ر و تالبص# در هنغ دنل وا

 نالوا صوعم ۱ یخد كەش رش رس

 یکیدلدبا دق هلا تقد كو هب هراباتک

 رظن یهروک ذم تام ولقم هکزدمشمرتسوک

0 
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 شم ككرلربخوا كراندبا هعلاطم هلباناعما
 .امولعمیهدرازاتک نانلواداقتعا یرلت و اهم

 هدایز اهد موقلا دعو ححصم اهد ندب

 وضخ یراکح هد ا قردصت ی راقدلوادةتعم

 . !ق یلحم هب همش ردقهرد هدنص

 كناشذريمغس ر ندهنعم دخاءم هدر

 كعبتتم هجناك مزال عن یتینمم هجرد
 هناعا یلخ كربهغسوا یمهفطو كوس كلا

 .رددباع هففدب یکیدلنا توعد هد وب هن

 كن هنهک ض هدلارسایب ءادنا نامز الثم

 ینلادعب و كناراکهعدخ ضب حسملادعيو

 یدنک یتاخ كتغالب بابرا هتخاسضم
 تامولعم یه دن صا یرامریدنانبا هنسرلتومن
 هرانوب هد بوتوقوا هللا ناعما هح راب

 ندمانا یایقشادوخابو اتمحاب هلرات دانا |
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لوا هدنشاب یلقعو یرافدلوا
 دوخاوندرلن ا

ك , ندساحا لاح حالص
 هس رابدنک كن

 .راشوا قئراهسیارولبروکی راک ا

 قمراقبح هن ادم CEE كرل اقل

لوا مهم لصا . زلات تجاح هتنلک نوجما
 نا

 رله هب یلاها کیدلبا توعد كربمغس وا یئ

 هلتسم ینیدلوا قفوم هنیراعانقا لر هلیوس

 قلخ رب یک ییروسنویوق ال .ردیس

شا دا یکی داند لکو
 یک دنید«روتواهو 

 یاخوشن » ةسارولوب نمرو هل

 نوجا یرخاف « مدنروتواو مدروتک

 ؟یرولی هلوا لباق قاس تیقفومرب یون

 قهروتواو ك ازا هدرب لباقم کوب

 نیهارب نکیآلکر عناق هنموزل
 هلی داری اء مهاب

 هنوز دوعفو بانا ینا
 قوا ش٣ا عناق



 OR تب, ی
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 تبتفوم هسیارولوا كج هلینوشود ینبقفوم
 ,راقیج هنادیم هلبا هنزاوموب لصا هحیح

 تهج یمهللسم مس وش لصاحا
 قیتیرف » .ردهتسیاش هب همیظع تیما تهج
 نامند هګ رات تاداقتنا ی « قلروتسلا

 یب رمضمندب یغوطینشلک اب ترا لعیش
 م4 هدرا هحرد هل هدننمض یزمه ندعفات

 یخدهابناربس كداقتنا یهداویوب هن هسا
 هک ات هردمرجالو دال هدندسلوا ییبطت
 هاش ناعا كجهیدبا همهیلاراشم ءایسا
 هدنادیم و کرهدبا یرعتو درج نددیلف
 رارسا هنوک رب چیه یج+یمرا كرالقع
 4 من ص لماک ناعا قرهلاف هموتکمو هشخ
 یہا هحرد هتشيا «هلوارمسدم لوصو هند

 هدام انتعم "هلتموش ناراو هرل؛مسموب



(Wm) 
 ناعا هدلو هلو لصن هناشیذ ںیمغر رب

 ناعا کا هلضف ندکملس یغیدلوا ,شلدا

 هنروص ه یلاح كما ءرکص ندکدلدا

 اضتفاهلسب قمر دشارآ ینغج هلو انشا لوحت

 لق تباجا تما نانوا کد الثم, ردا
 هدبولوأ شفلو هدلاحرب ییا اهد هوعدلا

 یخد یتانسح یا هرکص ندنباجا هتومد
 دوصقم ندناءاو هسبارولوا شلوا وح

 نالوا داع هاند كنا ولر د ییا نالوا

 دناع هئرخا هکرولوا شمالک هلوصح یف

 نادیما یهدنقح یلوصحت كنمسق نالوا

 .رولوا فیضراچود عطلاب یخد
 و اهد تامدقم زمکیدلنا طنب وش

 یزمتسود كيلوتاقنکیا هدنلاح كلهمدقم

 :هد مهر ویلوک مه.یدالشابکعا مسبتراجود
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 تانعدم یدنک مانع ینامد ثم س

 .هشود هدنروص ر قفاوم ه وک هرضحتسم

 رز
 0 یدلتد ند زهر ط هلس هم د

 ناکما هب همدقم درمس ولرد هقدر س

 هروک ەدزكيەشود نکیروس هسلاراو

 لبا هیملا تمکحرب یکه هموئ رب ریشییرب
 هربمذس رب كموق رو یننج«كوا قوس
 ناعا هلنا یورخاو یوتد دعقمر یلصا
 وا نوا یلوصح ءلدصاتمو و ینکحءهدا

 كموق واو عانقا هدلو هن یعوئوا داریم

 ىج 6 لكلا ناغا هالو هن هربمتس وا
 لصن هدنرزواروک ذم موق كاما لوقو

 مزال مس یتیدنلو شمرتسوک رات رب
 هب هترواهد هلند هلتسم «میارولوا كج هک



(۰) 
 ندنمکح بدلو بهلرایش نالوا قج هینوق
 ؟ ی روا هفیچ هجراخ

 نمالشاب ,ندهمدقم اهد هاغوع

 هزکدوصقموزکر وتب یزکهمدقم « م هتسيا
 تجهل و“ هدنقحرلن | هدزکدیآ عورش

 .مرابوس هسیارولوا میشرپ
 هدو. هتتشلآ ۰ ید مهمدقم س

 یدعا : مروا عورش هللا مسب ید

 هدوعد كلا كحیسم ترضح لواب لوا
 هار وص هل یرلنا بولوا بطا خم هكرامک
 شما تباحا هدنون یخورلنآ و توعد

 یگدرد كلام ای .غج هبالشابندنراملوب

 ندنفرط ناهس كناسع ترضح هدناب ۰

 هنفررلع لاج هرکص ندک دارو یسهب رج
 اریز زکدیا هول » و کا ظعو كردک
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 هد « ردشمشالنا تاومسلا توكل

 ےک ندقدناوا ناس یخد ینادالشاب

 هدنرانک یزکد يلج یسع ذ هک رولسذ

 رم شرق یا نکا دزک
 یهوواردنا یشادنرف هلا نوعمس نالتند

 هکنوح ۰ یدروک نکا هد | غا هزکد

 هع درا د هران | ورلزدا یسحوا قاانران |

 ۱ مکج هدبا یسحوآ ناسا یزنو رکاک

 بوقارب یرلغآ ب نرو رود رانا «یدید

 بودک ورلبا نداروا و رايد تک هجندرآ

 یرلغآ هدقاق ریارب هلا یدیز یراردپ
 شادنرف کیا رکید نانلوب دكا ریمعت
 یشادنرف هلبا بوقمی یلغوا یدبز ینی
 یدراچ یخد یرانآ بوروک ینانحوب
 هلردءا كرت ی راردب و ینراق ناه رلنویو



۰ ۱۳ 

 ثسوفسهدامون هم « رابدنک هدرا كنا

 هدنروص و هننع ینع ناه یخو هدنلحا

 نایالوبن کاوش هدن اول :رذشازا
 ,ردق وا جا صدحاو فرحراد هرات دیا

 هلا زوابثاب هنسهجردو زکلاب كن هاکح

 حسم ترضح كسوواردیا هلا سورطب

 نالو وئو هد « زکک» زکلا ندنف رط

 یرلف.دا وا شمر و یلک اعاستا ها ر

 رب هداب ردوو یحد كنب رالعوا یدیزو

 .دنل ون شەر و فهلا اما لود هد روص

 هدصقم ر یکن هلو هرویلشالکا یراق

 تمکح و لقع قفاوم كلوف نالوعوقو "

 هر وشللکثمی رلماس هل وادعلوقر یدحو

 هدنلبجنا یدنک انحوب هکزکسللوا نون
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 .شمزاب هجهقسشب اهد زار هلم ود

 یدنکیب هنب نوک یستررا » : هکر دشمد
 روس روط وا یک ېا ند راد راس
 قرهفاب هدلاح یتلدلوا ه.دکم رک 3 ابیدع نکا

 » ییالواو یدد « یسزوق كالا هتشرا

 كباسبع هل رامتشیایکیدلبوس ءال | درک اش

 هجندرآ بونود یسبعو .راب.تک هحشدرآ
 .روارآ هب و + ا هدنکدرو) ی رلکدلک

 تماقا هدر معما و 6 او یدد « ؟زکس

 بولدک : هرانآ رایدید « كسرو دیا
 تماقا هدر و رايد اک هدک دی د « ؟زکقاب

 رلیدلاق هدنناب نوکوا بوروک ینکیدسا .
 نداحو ىدا هدنرلهدار نوا تعاس و

 لد ص یدرا كناسع بودشلا ۹

 ءاردنآ ینادنرف كنوبمس یرب ندیشک
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 یشادنرقیدنک الوا یدو :یدا سوو

 « قالو یحسم » اک | بولو ینوعمس
 یسعویدروتک هناي كناسعی آو یدبد

 وعمس ىلغوا كسنو نس » بوقا 6 |

 همست سورلعب یي ساذک نس . كسن
 كيانحو هتشيآ .یدید « كسقجهنلوا

 كلا يبا رکرد هک ردوب یخد یعهدافا

 نقد طق یبلوا یا ا
 زکلای یخد هدهدافاوب نوسروطهدیا بلج
 ترضح یملوا یسی زوق كهلا كحيس
 ندنسلوا شلر و ربخ ندنفرط ىع

 كلیاو عانفاو توعدندحیسم فرط هقشب
 یراتبفک تعانقو ناعا ندنفرطیرارباح .

Nءامهلب روت تاحاضنا هبوک رب چسه  

 ر هداس ردقو كتاحاو توعد .ردهدکم



(۲۰ 
 ؟ زکسرروس هن هنسلوا هدنروص

 هحی تگ دص ام یهدراز وسوشزمتسود

 : هلردىا كلها ندنف

ys rel 
 هلتهج شد لوا تراشاو هاراید ندنفرط

 یرالعوا یدب ز و یئادنرف و نوعمسس
 هردشهنلق تعراسءهش دصتو ل وق ندنف رط

 ؟رولمهلرا هه یش ییبط اهد ندنوب
 : ۵ كلددز .یدلند

 .وط زوس زگکدد هدما یدا --

 ڭا ەم رەس ن ل .رون روک ی ییغ

 اک نع ظن یج اسم ىد

 نو نمی هعف ز اور كرل: را وخ

 یرلگدادیا ریدکت ر رادود هلا نام۲ داسفو

 كثش نرو لحم 3 باج تاناور کک :دنقتخ



۲۱( 
 که داغ تتت ی هدناما "یدابم هلو هتشدا

 .راقح هنادسم ینادلوا

 شعانیا یالوق پوق هجزکلقع س
 ین زنا یالوق پوق كاذک راناشیروک
 ؟ زکسکجهد یهرازوتهشوک

 قو یک یبدید كحسم ت مو بس

riê cEکد هلو هی  

 ناما كلبا هد ترضح !یا.س-

 ؟ ردشعا ناعا لصنو ؟ ىدا مک ندیا

 كاج هیلیوس ین آ هزس ًاناذیخد نی
 هنیرلترض> زفدنفا هللالوسر هدزب .مدیا

 .ندشءلواقل رفت ونص هراند !ناما كلبا

 هغدخ ترضحندبا ناما كلبا ندراسداق ۰
 لغ ترضح ندا ناعا كالبا ندرادص و
 ترضخ ندناناعا كلبا ندارساو زادازآ



(AYY) 

 ناملسم كلبا نددسعو ثراح ن دز

 كلل اندهدشر رار او یشحلالب نالوا

 .ردقیدصلا یکی ونا ترضح ندا ناعا

 ( منع هلا یضر )
 ناملسم هدنروص ه لاو یا

 ؟ رابدلوا

 دیز ترضحو ىص ىلع ترضح

 هلبیس> قلوا دیبع لالب ترضحو ولدازآ
 املع لاوقا هدنراتیفیک مالسا لوق ےلرانوب

 هدارو كملبا دارا ىه بولوا رک

 ترضح هیلع ءانب .رولوا بجومیمالکریثکت
 كل بلا رکب وبا ترضح ها هجدخ
 هرکبوا ترضح هدب هلب راناسا تیفک

 فاکنوجا مزب ینایب كرانمۋە نالوا عبات
 ندهنسشب نوا همشدخ ترضح .رولروک



)۳( 

 رل ترض زفدنفا هللا لور یر
 ك

 ءوصعم کهدن رشح لوا قرەلوا یمهحوز

 هدهاشلاب هلن ربح لاک ام ادیناما یو ینیم

 يمرر ماکحاو ارقا ةد یا

 لوو یادتا اهد ندنکیدلک هروک یعد

 هلل زعدنا هادلاسر باح هدیحو

 شالهتسخ یرایذنک
 و نکیآ ردبا نظ

 جارختسا ینیدلوا توست تمالع تا

 هدعب .یدشلوا یران حب هجدخ نابابا

 د دک "هر تیک ددر لو ن هقرو

 شانوبنتلاحنانلوب شلوا لضاح ناق اذ

 ندنفرط هفرو هبلایوم
 ییدصن یخد

 تون هنرزوا یسشلوا
 اق هدیدحا

 فرشم هلا ناعا قرهساق ی-ههیش

 كابا .ردراشلوا
 رب يک ه یاروصوب



(YE) 
 .دلدا نامعا هتفیقحرب هدنروص هب و هدصم

 يتبقح ناما هکردشلوب عوقو كرەنايب ىپ
 هحیناک هنبامما كرکب وا ترضح .ردوب يخد

 يادسا كس راترضح زءدنفا هلبالوسر

 شمتک هن هلن راحت قیدص ترضح هدنتنسپ
 تاقالم هل ایشک ر ندرابحا هداروا .یدا

 لاکو )ا هداحاو تاروت هک ىدا شملیا

 یتسهلیفو رهش كرکب وبا تاذوب بولوا
 هدک دن رکوا ینقل و هسکو بس و مساو

 یفیداوا رشبمیتنب كربمن رب هداکم مرح
 یتجكرهرروربخ هلینالبصو میالع ماطر
 ناسهدنقحینج هل وا مک یناحا مظعا كنا

 هدرکبوبا ترضح یخد راتمالع ییدلیا
 یهروک ذم تامالع هبلا یعوم مع هلغماوب

 هم هنداعس وا هتشیا میظمل !هباو ۲ هدکدروک



(Ye) _ 

 . كهللا لوسر بانج كيربتلاب هند « كساس

 هلداشنا تیب چاقرب راد هنشیاتسو حدم
 دو هروضح یرانو رار هلعالسد

 , ید.شملیا دارا ید ی-احر « تیا

 هشرابز هدک دلک هب هکم قلدص ترضح

 .اونس «؟راوریخه ندلاع لاوحا» هراذلک

 ن هللادبعن دم » هدبودنا دارا یل

 <« شما ماق هنساوعد توبن تاطلادع

 لوسر روضح هج ضوط هجیاآ ی اوج

 ۔اوئسرطاخو لاحو ندمالس كردك ههللا

 هناع|یتسیدنک لوسر ترضح هرکص ندنل
 العا كب » قیدص ترضح .یدلبا توعد

 رخآ یت نالوا رشم هد وامم بک طرف

 ناهرب رب یکه اکب یزکفیدلوا زس نامز

 یسروص هد « زکسروا هديا تابثا هلبا



. (YD 
 رب لوا هدنم زعدنفا هللا لوسر هسرزوا

 هتشا د لرد ارارکت هرکب ون اینسهباکح ما

 هعوقو هللا ینابر بابت ژوقو هبهصق وب
 هدم دم كياداعواردوب ماهر .ردشلک

 ییدردنوک و مس اما ییدلبا داشنا

 قیدص ترضح هج د « تبا غرلبت یمالس
 لوق دار الاب یداهش هک لوا ندشيه

 یدو لضاف هرکصندنآ و .یدلبا ناما
 . یدشا هاکح هدیتسارحام نالوا هلبا

 كلبا هلا, ناما لوف یهدنروصو یدعا
 ی هدنسهرا یناءا لوق كحبسم باحا

 ناهربدوجو ؟ ابزکسروسرویب تفدهقرف
 هليا تعاق لوصح و ناهرب نادسقف هلبا

 لیصفت جاتح قرف وز ننس را تفاق مدع

 . ردلکد



(ir) 

 -- :رشدم هنعنع كحبسم ترضح اما

 :یدیا شعوط یناهج ین ی

 كا ین | «زکی هم د هل وب مدنفاربیخ

 ترضح ندا هفت لوا
 هدوا «یدبآا یح

 هد دمعت ماتخ هن رزوا حیسم ترضح

ناوصاضعب ندامم هللوزت كسدقلاح ور
 ثك

 هدنزرط یسادیشیا بواب روکی دوزو

 تیرمشبمهلیسهنعاع یلصا .یدیاش لکه ع وقو

 تیموم و ترهدش هدنسهجرد رثاوت و

 زگدنفا هيا لوسر راظتنا ه دنس هت صه

شل هعوقو هدنقخ یراترضح
 ترصح ؛رد

۷ pee) ی رشم ید ثكتاسع
 طقف .ردلکو 

 یرلتشذک رس كهللاراشم تی رشموب

 هکدلک هعوقو نادیم سقف کیک

او شل دبا رط ج ردتلا
 وا ید هدرللم



(A) 

 تی رشم رک | ۰ ردشلرو رخ هلتروص

 حیح رتاوت زکگیدلبا نایب هدنصوصخ
 لالا كيالح ور ترضح یدیا هسلوا

 ؟یدیایزگمزال ی رهظ» هبهماع لوق

 ا9 ااو زدتنوم كيلوا
 . یدرتسوک لاحعتسا هدابز هدکمرو

 : هک ی دید

 ! اب یدلوا رهظ« ههماع لوق

 هکرولبروک هسیارونلوا هعلاطم هلنقدررللحما

 تبعت هاسیع ترضح جوف جوف قاخ
 ردک تعار ندنسهفزا اغادو ردا

 ۰ یدیا
 ۔وقوأ هلتقد لاک ءلرلاحما ! توا

 رب لیوا اریز «ردزعولعم یخد مزب یم
 راتعاج هکرولوا مولعملبا هناقفدم هعلاطم



 بر
 رب دنا یسلیا بشت ییسق ترضخ
 .هتسخ هساوا .یداراو یخدرکید دصقم

 ,یدبا یدصقم كمريدتا یوادت یر

 یرلکدروک ی هیحیسم ٌءرهاب تازحعم هج وب
 ء دليا ناما هلرهبمک زآ كب هسنلاب هدلاح
 یم وقفوا هلتفد افلطم كل رللحا یزرلک

 ۰ ربا ققحم هدنمهحش

 هد ترضح هدنسیدابم اده عم

 اعدا ید ناما نایدیا ( مالسلاهبلع )
 ردد ساسف هلت رشه ترهشزککیدلا

 توعد یفلخ تدم هنس زکس ید اریز
 یناما رلهسمکزا كب هبسنلاب هدلاح ییدلبا
 داملسم كلباوش ندنراقدلوا شملیا لوق
 هناتسشبح بوپمهنراپ هدهمرکم کم را
 .یدا راشلوا روح هباحتل اردق



(۳۰( 
 ید مر تاقفدنوب ! ماع ! ما 4

 .هسمک قوچ كپ ینهفن رشریس .ردزع ولعم
 قرهلوا یحاعس زکلاب یک یراقدوفوا كرا

 خرومرب .زیلمالاق هلک هرو یک بوبوق وا
 یلموفوا هلبا یت درکذفو یتیم رظن هلدقتنم
 هقیفر قیافد و هقیفد قباقح والثوب هک ری
 رس «نوسلیا حضوتو نیم هدنمکح رظن

 هرکی وا ترضح هزوک هننرابخا كەش رش

 نادجو ریونتو ناز نبی زت هلتداه هلک

 ناربتعمو ندهرشم هرمشع نوک ییدلبا
 هردراشما نامااهد تاذ شب ندشبرف

 ترضحونافعنب نانع ترضح هسیاران آ
 ماوعلان بز تریضحو هللادبع نت هحاط

 ترشجو فوع ن, نهرلادبع ترضحو
 ناعما مهنع هللا یضر صاقو یا ن دعس



)۳( 

 ناما هدنروص هب كرلتو .ردنمرایدنفا

 اریز ۰ ردمزال كاس یخد ین راکدلبا

 ترضح لکد زيدا هلالوسر یرانوب

 .ردشملبا توغد قیدص

 | رکب وا ترضح هک رویلوا كعد

 ینسهفطو تاابراوح زعاردا ناما لوف

 ۰ ردشملبا هدهعرد

 ربخیفوبن یاوعد روهظ هکنوج س

 كرت یتسلج كنسابحاو ابرقا زلا روآآ
 لاحعتسا هدقمراو ههللالوسر ترض هلا

 ثكسک یه لاجمتسا وہ .یدیا شمرتسوک
 -رضح روضح .یدشعا بلج یتفدرظن

 كرام كفدص ترضح هدندوع ندب

 هشادنلو ت تشاشب رب دملا قوف هدنسهرهح

 لاوس ینبس كنوب ناراب نایلپا قد



(rr) 
 كشدمححا ترضحتاذ ید وا هدا

 عومسم ردق هنامزوا هدنقح یب رشم

 هندنک هدنع و لاجحالادعع یرلش نالوا

 . تاذو رابخالاب یخد یریشتنالو عوقو
 الصا یثیدلوا نامز رخا یت كياءنداعس

 نابمرد هدنروصرب كجهسهرونوک مش

 فرسشمبا كم ناعالوا كلا کا هتشیاو
 شب ناشلوارک ذ هجندبارابخا یتیدلوا
 ههللا لوسر روضح لاملا ف ید تاوذ

 نانا لوف هلا قیدص تلالد كراک
 كتاذد شب وش هکروبلوا كعد .ردرلشعا

 تروصرب ید یراشدیا لوو یمالسا
 ,یشدلوا هب كشا بوسلوا هد همهم

 ناملسم ها لصا هماک تعاقو لر
 ءرد راشلوا



` CW 
 فوخابوقجوچ .مروبالکا !ثؤا تس

 شلردناق اطیاغت هکرایدبا لکد زساقغ
 راندا نامعا هحسم بانج اما . راثونسلوا

 ڭكحنمد .ردراشم اناما هلتعانقر هلب وب یخد

 «لک »كناسع نت رضح ز كلاب یک ککیدید

 ندای ترضح .ردراشمامک هنناب هلمس هک د

 بجومهدناعاو یراراشتسانالوت عوقو
 .ردشلوا لاحعتسا

 هنماع یماع رازوس وش نککیدید

 هک هدا ضرف هدهسیا لکد لبجتا قفاوم

 فض لر راوحهدلاح یه .نوسلوا هل وا

 فرط یالوط ندیاعا ناصقف یحو

 چیه یراقدلوا رب ذعت راحود ندح سم

 جورملادمپ ت نمهدیاراکناینارصنرب
 مدنسهطقن یرلکدلنا ناما ًابعطق رلنوب



(irs) 
 ؟یلکد هلن وا .زکسرالف رارف

 هقشب ندنوکس زمتسود هزلاوئسوش
 .یدمهلواردتقم کمر وباوج هلبا یشرب

 : 4 لدیدز .یدلوا بوححم هدزارب

 یسیوقوا هللا لمأتلاک ءلرللجحتا

 كي مزب زوس زککیدایوس رتاد هنموزا

 لاک یثیمشیه .رلبا تمدخ هزمعفن كوم
 لاکرللبجتا هصااب ءایردیلموقوا با لمأت

 بانج هکروایروک هسیا رونوق وا هلبا لمأت
 تم رشرپ نایا نلیدیا هدیدایم هحیسم
 كغل راک ادو قد وصح ا ه دی دج

 نزسکعا نیمآ هدكی هدرل رظن یسهحرد

 رد شک هع وقو

 .ردنالناج ند کی زمتسود زو سوب
 : نوجا عفد دیس وج یلوا .ید



(re) 

 هنسیدنک ؟مدنفازکسروسد هل ب

 دالوا هجوز ایا ابا كناوذ قحهلوا موا

 ادف هلس یتاح یدنکیحو یٹیش ره یک

 ثحبسم بانج ینکج هلک مزال یسمما

 ج رصم هدنرجانا کی دلبازابخا هتنراورک اش

 ؟ ردنلکد

 : هک یدلنید ندزهرط هڪ د

 دوصعقمندب اا ! توا

 .ردنرابع ندنکرت كنت تاقلعتو اب رقا

 كرت ىتاقلعتو ارقا خذ یتیدنک یخ

 ضرف :ردشمهلاوس راز ولت راو هنکي دن |

 كمما دع قلراک ادف ید ینو هک هدنا

 باا ین راک ادو و اما روا

 وه یسر دوس ۵ ندلاوحا فاح هدي

 ییدنلب وس رازوسو «یدبا قوب روا



۳ 
 ر چیه زونه هللا حور ترشح نامز

 یه «یدبا رویملوا پیقعت ندنارط هسمېک
 عنام الب قرهنلود تسیرس هدر, ییدتسیا
 اما .یدا رولیا ملعت هقلخ محانعالو

 ندنوب ینوعد "یدابم كهللا بیبح بانج
 .یدبا رویلیا نایرج هدنروصهقشب هیلکلاب
 الع ید اقعیمانصا یی دق ند كدبرف

 یدنکنامز ییدلبا جریقتو مذ ةحارصو
 شهوق هکلهت هلیب یر راتدامس صخش
 هادخ بح رلنامزوا ۰ یدیا رولساص

 هب یرغوط ندبضوط یتسیدنک قلوا عبا
 هنماقتنا دیو هنئوادع كشبرف لاعاقو

 سک یھ ینیدلوا كعد كملبا راجود

 رب كرکبوا ترضح هرس ۰ یدبا رولي
 6 | هدیهدیا هب اکح یتسهاراک اد تک رج



(tv) 
 هدهسمک رب ندرابراوح ټک ر حر, لثاغ
 هب کج اکب 41 ید زس هلا یر

 ترضح هللا نایمرد ینهمدسقم ون
 هدهب وب توعد "یداسم زونه كف دص

 رب بس راد هفلراک اد ر ا

 هدهد رش  aیەت هرتف نالوا

 كدا کد

 «  ۳ها لوسر هدهينس توعد

 یرنالوا ناعا دعّبسم یراترضح زعدنا|
 قیدصترضح .یدراراردبا توعد ينام
 لب وج ههنلع توعد یا نوعدون
 هدعاسمهعفد 4 ندتلاسر فرط نو
 بانج تایمتمکع تاذ ءرایدلبا اعدتص
 ردقو زونه كمالسا هسپا"یهانیلاس



(IA) 
 کیت قفاوم هنلع توعد هدنلاح ینازآ

 تیام «یدا رارروس ناس یغجهسهلوا

 زکرویب هدعاسم زس » قیدص بانج
 توعد هد ًاثلع یشیرق نب هلالوسر ا
 . خیردهجش رتسوکر ارصاهدنساعدتسا « هدبا
 راک رشعم هدهسلا یدلروس هدعاسم

 یخدیراردنک بویمهردن وکز کلا قیدص

 هده مرح یشارف دیدانص .رایدنکر ارب

 هلتدحاصم بوروتوا فص فصو عمتج
 هعاا قیدص ترضح .رابدلو لغتشم

 یشرق هلبداسشنا هخیاب هبطخرب بوقلاق
 مالتسا لویو ردن نالوط ندنزارفک
 ید امسع افشا وا ما روشی دا
 ندلاحوب .یدلبا رشد یال وط ندس راد

 ترضح یقرهلوا بضع زاحود شا رف



(1۳A) 

 هتیزوب .رایدتبا مو هنیرزوا كفدص
 همینو قورصوب هننورپ هشب نغآ هننزوک
 یاضعا هکرابدروا ردفوا هللا نیلما و

 هدنروص قجهشیراق هنب رب یرب هروک ذم
 ترضح . یدلوا ناور ناق بولوا رستم

 هلا-وب می ی نالوا یسهلیق كفدص

 ردق وب هسرزوا مدا كير » هحنلوا فقاو

 هد « ؟ رد. وص قفاوم موج هازادع

 قرهشوف هنس+ءفادم كفدص ترشح

 سک یه .«رابدلبالاصتا هنسهناخ بورانروق

 شر تنی کارش آقا
 ىلقع كهماا راشم "یناح هرئصندقدلاق

 تبرش زادقم رب یت لعا هدک دلک هنشاب

 ترضح هدهساآ رلیدتساا ثمر جا بوروتک

 یماسو هیلع لا هد مدس » قیدص



(14۰( 
 بوی یر, چیه ردق هبهجنروگ هدئمالس
 عانتما ندتبرش هيد « مدا رذن کمامجا

 روم راقاقوس هدبولوا هجک . یدنا
 -وتلوق نامز ینیدلاق یلاخ ندرافکروبعو

 ترضح یتبدص ترضح بوریک هنیراق
 هدااحوایلوانمّو« .رابدروت وک ههللا لوسر

 شوجیهان:اسر تقفشو تمحص هجر وک
 نالس ندنداعس مشچود كر هلک هشورخو

 یزو كمدص ترضح مرت كشا نابلیا

 لاوس ندنرطاخو لاح «یدلدا بطر

 ن, هللا لوسر اب » قیدص بانج هدقدلروس
 مرطاخ هلس مهشلوا هدنجما شتا و با
 هب د «؟كسمهدنمالس یراب نس هردشوخ-

 رک هنسادفشاو ناحهدنل وب هب دم تمالاس

 ح .یدلبا نیمأت یغیدنلوب رضاح ارامو



(141) 
 ندقدسل وا داربا هلئروض و هرتف

 : ند ر رط ه رکص

 ىلع هللا تاولص ینبع ترضخ ےس
 هدنناتم یاحا كزعدقا هیلعو انس

 نزتسوک یراک افو قدص رثا هدرلهحرد و2

 ؟ردمک

 هت هدزمتسود هحنلوا دارا لاوس

 تقبقح « یدلروک باوج هقشب ندنوخس
 كجو عو بيلص ةعقو هکردوش لاح

 رب چیه كناسدع ترضح نكد هلب رق
 یساعلوا تیقعت ندنفرط نمشد یتشهد

 راحود ندهبلا راشم فرط كن رافلاخو

 یف هر و ارز ساو لنه یرافدلوا

 هدلباسقم هلبا اسفج و اذا هنوکرت "ةدامو

 نوجما یرابراوح اعقاو هل.دسح یسماعلوب

۳۱ 



(ir) 
 ءزاک ادفرب لذاعم هب هند دص تقادص هلن ول

 .یدیا شمالروک ید موزل هکمرتسوک قل

 ترضح یرلکدلپا باطخ هبد « عمید

 رارجحا رازب رارزک هدکلرب هلبا هفاحور
 قلخ هلرهزحعم ولرد كهلاراشم یو

 .یدا ر هداشاع شیدا میلعت

 هدبودیا برقا یسهلثسم ببلص قحا

 رانامز ییدلروکجابتحا هغلراک ادف هدزارب
 نرتسوک یراکادفو تقادص رثا ردق هرذ

 هراکنا یبماراشم ی شکعلابو ین دعلوب

 ءردحرصم هدرللبحشا ییدلراو ردق

 ندقیچآ ندحسم فرط هقیقطایف
 .وجوم لجانا هلس یعرفو توعدر هغی

 تع رش بويلوا حرم اصطت هدهد

 یکیدلک هریفتیفرطرب چیه كنهدوجوم



(N) 
 تزکلم هللاح ور باشج نال وس اعاد

 يذلا یتاخ هلبربخ یض كناومسلا
 قالخاو لاوحاحرحصت و یراغغتساو هبوت

 كيلوتاقیتساروب .یدیارا را تجیصنو ظعو
 : راخالاب هةزمتسود

 هرم ترضحو كنهزج ترضح

 رب چیه هدنزرط یرلشدبا لوبق یعالسا
 ؟ یعیدلبا لوبق یتنارصن یراوح

 تروضص ییا و رارب لا یاوئس
 : كدلبا هیاکح a هج ور ید یعالسا

 ۔وط هبا ماود هدنوعد هنسس شا بس ۱

 راهظا و ناعا لوبق .هب یروط ندب ی -
 ها یددع درنالوا شعا مالا

 دنت ناتو: كب رق هیهشیا, نعاافوج
 ههجردر یحاعزاو دید و یسافجو اذا



(Né) 

 ندراندبا مالسا راهظا هک یدا شمراو

 هناتسشاج توسهروتوا هداکم یژاطر

 نوارلنو «یداراشلوا نوذآم هترردق `
 هلل وش هرابدنا نداق تردو تاکرا یا

  ۳كلا ید یغلراک ادف راد راد كرت

 رد شمال روک هدنسز رب چیه كرابعوسي !۱

 ةتمكحرظن .مهدیا رظن عام ندنوب طفف

 نوا وہ زکلاب رلناملسم ینامز وا هک مهلا
 راهظا هنن .رابدا لکد تراعندنشک ىلا

 یلثم اقرب كنون ندراندبا مالسا نالعاو
 ندکمقزهر دلا هزوک ینل راک ادذ یه تاوذ
 ندنسهبنس تمدخ كهللالوس, ترضحو
 هدف رظ هتسو هس .یدا رارولوا كنم

 دالوا هدنعوقو كتر 2 یحنکیا هناتسشدح
 کرا هدابز ندناسکس ادعام ندرافص



)40( 
 یراقدلوا شما ترح كسدافر نواو
 یترثک هجرد كنهبمالسا تعا كلبا

 تعامج نکل . رویا مدراب هی هظحالم
 نراعند رامدا ز واحتم ندزون وش هسالسا

 هن باسحا ناراک ادفلها .رلیدبا لکد

 توعد بویبرآ ندهللا لوسر تمدخ

 هتشاا .یدبا ردیک ردنا ماود ید هینس

 ندکدک هلتروصوب یسهنس یجنشب كنوبت
 ترضح مع هدنرخاوایسهنسیحنتلا هرکص

 ل کک بلط)اد.ع ن هزه نالوا لوسر

 .ردیسا ر ندع)اف وقالراب كا هکی دابا مالسا

 هللالوسر لهجوبا شیرف سبر نوکرب

 هدنساتنایرویمندب رانا یدنک كز دنفا

 هموتشردقواو یدلبا قازارد نابز ردقوا

 زکلاب زعدنفا لوسر هک یدلوا مماختم



(IE) 

 فرط هلې دج قق وب كل اغ هسیا شیرقو
 پولی نیزبسقملوا هلباقم الصا ندتلاسر

 نب هشادسع هدسیا یداریدشک شيا

 نه قر هلو هداروا ینه راح كم دج

 هلتهج ینیدلوا شمت شيا شمروک یش

 هداز ك ندنراقحوب  E.یدبا شلوا

 كا كشيرفو نانلوب هدراکشودبص نوک وا

 هدكوهللالوسر ترضح بولوا ندنرلردام

 ندراکش بلطلا دبع نب هزه نالوا یم

 هبراج نکیآردیا فاوط یمالا تب هلتدوع
 ی رلتراقح هایدایوا كاهجوا هموق

 ولرد و هدنقح مشاه ی رابخالاب هم زج
 یدنالک ۱ یندلوا چوک لمحم ه هلماعم .

 بضغ رب یالوط ندتفک و نامرهقوا

 قرهراو هشاب كل-هج وا ناه پولوا



(EV) 

 ۰یدراب بتوروا هنساف هلا نک ی هدنلا

 قرهلاف هدنربح سکھ ا كن هزه

 یرانآ لهجونا هدهسیارایدلبا مانق هنعنم

 بولایاج هزح هدعر كردیا عنم نده اقم

 !زکفارب » هنباخا لهج وبا هدکدتک

 هسیاراپ اه نوسرواهمشابنوسراو !زکفار

 هلکنوب شيا هدنوسل | یتدح كټ نورا

 دولواقجهراو هنتسوازارب ارز .نوسب

 هللا نامعا هدر ردک هک مراقروف كلها

 هزه رکم یدنا شد « رزلوا ناملس»

 «شهیا ندراندب | مالسا لوبق ارس هوا اهد

 یسافجو اذا كشب رق هدهلل لودر قح

 ریافمیعالسا مک قترآ هجنراو هرلهجرروب

 هب داعس روطح هځ ضوط كرەروك تى

 نابز ُهدروآ رب ینداهش "کرام هک بوراو



(14A) 
 ثروص لر ترضح .شملیا تفداصم

 قلاقیعاشا ندهزم ترضح ید یمالسا

 قالراب اهد ندنآ یتح نوسروط هلوش
 ؤش هدف رذرس هرزوا قلوا ندناعووو

 تشب "یدابم : هکردهدقعلوا هباکح هلهج و

 لهحوا یرامدآ مچ لا كشارق هده

 هلا لوسر بولوا باطخ نب رمع هلا
 یراتمشد ےل ۳ لا كس رات رضح زعدنفا

 هلا لوسر یقح :رلیدبا یسیکیاو یخد
 اذا هرک ضب كبشب راترضح زمدا
 هدایز كب یالوط ندرافک یافح و

 دوخاب و لهجوبا اب !براب » : هجق دلقبص
 «تیازب نع یدو هلیمالسا كباطخ نرم
 نب رم رد ققح ید یرلکدلبا اعد هد
 تدش یک هدهللا لوسر قح كباطخ



)14۹( 
 کا هکر دیاغا هنزاوم هلکد وش یتوادع

 یکم ا دصق هبه وبن تاسیحردق هیهجنلک
 هدلاح ۍنيدلوا شام هردسک هنیزوک هسمیک
 هشهدم تیانجو هدشزرق عمم نوکرب
 ترضح نکیاردبا نابرح هرک اذم هدنمد

 هقشب ندنلعوا باطخ یشاو » : رمع

 بوتاشوف یجبل ناه هد « ردقوب وجاب
 تسار ههللادسعن ےن هدلوب نکیآ ردیک

 بضغو تدحردقوب !رماب» معن .یدلک

 داربا یلاوئس «؟ كسروسدنک هبهرت هلبا

 ۳ ولها بص » ندرمت كردیا

 دک هغمر دلاق یدوجو لدم نروشود

 لکشم » من هد بولا یاوج « مروی
 هدنفارطا یک هناورب یاحا كنا !شیا
 6 ولو . كسنمهنازوا لا ۱ :راروینود



(1٥۰) 
 باطلا دبع هرکص كسلسهنازوا لا
 «؟كسرولوا صالخ لصن ندنلا كس رالغوا

 كعد اب » قرهلوا تصضعر رم ےک د

 هلبوا روط ۰ كسندرانا هد سس هکرویلوا

 هاف هند « مروت یشنا كنسالوا هسبا

 ی !راع یا » یمعن تکرحو .یدناروط
 یسهجوق هلبا همطاف كءریشهالوا هد قارب
 «رد راشل و |ناماسم هقشح ران | هکا هد دعس

 هجشدیشبا یزوسو رم «یدلباروبحم کمد
 یننج هک انا انداع هک یدلبا داع سا ردقوا

 لهسیاروبعانبا اکب » ندنفرط میت هلن ایمزد

 ییدروک وللو « كسرالکا هدتبا قبقح

 كنس ریشم هج رعوط هنیرزوا هلباقم
 و هاتف رر هیوراواهننسها
 دعس ندننیدنلو شلوا لزا یی ياهرآ



)101( 
 ۷ ف هروک ذم هلملح هروس همطاف هليا

 ثزا نا بادح قرهربدزا هتنوزوا دغاک
 رازویلیا مت ندن | هل تاچ هدیرات ربضح

 یدورو بضعزب جلف لاد دارم .یدیا

 یدنلزیکهب هشوکرب بابح ترضح هنیرزوا
 طفح هدفرط ر ا یحد هل لج هحفص و

 شمتشیا یهعفاو تثارقر ع رکم .یدنلوا

 ۔وقوا وا » نامز ییدرک هب ورجما .شعا

 عیلعلاب و یدروص هد «؟ یدیا هن زکفید
 راهظایبضغهحنم هلا باوجهقشب ندم ڈ هلت

 حس رخ مکیدتشیا یکم » : دلردبا یخو

 ۰ ادلآ هت رارخس كدمم یخد زس شما

 لاح یدبمس ترضح ناه هد « زکسشع

 یلیک وس همطاف هاچ یدنآ هرب كزدیا هقاب

 ندنرهق هج كنشادنرف شهدم ینجوز



(oY) 
 اما 600 هننرلهرآ نوجا قمرانروف

 قرهروا تاقوط رب هشزو هد كنا رمع ١

 .یدالشاب هفعاشوب ناق ندننور ندن ضا

 قحراهظا قنرآ همطاف هن رزوا كنو

 ولردرب ندقل راک ادف هدنسهح رد تففحو

 كرهنلتهح هدرلهحرد قح هبمهلآ یدنک

  1تا ؟ڭىسمروما وا ندوهللا 1 مشادرف

 نوح هربمغب ییدردنوک هللازحعم
 فرش موز و ن ۱ توا ؟ كسرویعاا

 همسک یزمشاب .قدلوا فرشم هلمالسا
 یاضماو یدرو ید « | مگ ود ندزعد

 » ادم نا دهسشاو لا الا هلا ال نا دهشا
 دیأت ی روس هدهلیا « هلوسر و هدع

 تربحعطااب هرم هنیرزوا لاحوب .یدلبا
 قرهلوا ادس تعالم زارب هدنروط .یدلک



(0) 

 زکراقج یثبش زکفیدوقوا وش هله »

 0 لوا 4مطاف «یدید « ! مهدوک

 قهوفوا رم .یدریو بوراترح ی هلیلج

 هفده وق وا یه رمشٌءروس .یدیارولر قمزا

 دویترآ ینانیغلاسط هحقدوقوا بوبالساب

 ضراقاموتاومسلا ام هل و تیاهن «یدا

 هنس هما رک تما « یرثلاتحتامو امم امو

 ده ریشم كار هيم هديا طض ی دنک هحیااک

 E یسهفاک كناقو اخه وب ! همطاف »

 قیدصت باوج منطااب كرد «؟یکزکبر

 تفلکمردقزومدب كس مزب هک لاح و هحننا

 ثانسپ رب چیه هدراو نمرات نب ضو

 تولد « قوب کلم شی راق رب هدنزوب رب
 ال ةلا » تیاهن . یدلبا ماود هعءوقوا هنب

 هسه رک تبآ « یاسا ءاعمالا هل وهالا هلا



)14( 
 قر همالشا ک۶ وشودن ردیرد كب هح

 کههلروک یک وک هک یدک هلاحر هلن وا

 یتداهش اک ہللا قسشع لاک .یدالشاب
 هضشرزوا كو .یدلوا ناملسم داری الا

 ریکت ندرب ییدشلزک بابح ترضح
 ترضح هسروک ینآ یدقیچ لرهروتک
 بو ر وص هد «؟ردهر ی لوسر كهللا و رم

 یادنلو كيادخ بح راز هلساسحا

 هليا بابح ترضح هجنلآ ربخ ینهناخ
 تره هشحراید .شدراو هی ار وا کل

 كکزا ادعام ندرلقجوحو ندافو ران دبا

 ناسا ردق هنوکوا ناح و لدزا قرهلوا

 غلاب هزوقط زوتوا مان یددع كرانرونک
 یراماللسا یسهلج كتعاحزونهو سشلوا
 ربارب بارع دنفا هلالوسر كرينا نالعا



)100( 
 هدنسهاخ هلرلهسسمىك ضعب رانوک ضعب

 ۰ رایدیا شملوب هدکمعا عایجا هجبلزیک
 عاجارب ینخ هليون هتشيا یخد نوک وا

 یا یراقدب وف یی ون هب وبق قرهلوا
 لوا هجنروک ینکیدلک حلسم كر ترضح
 راخا هند ناوخا ندا لکشت ینافص مز

 .یدلک ش الترب هدهما 3 بابتا . یدلبا

 ؟ لثروف ندنسهن كرمت » هزح ترضح

 :یدلک شوخ هسیاشلک نوجماریخ رکا
 ندهمکج ینجیلق وا هسیا شلک نوجشا رش
 ندرب هد « مرر روشود هر ینشاب هللا لوا
 یراترضح زع.دنفا هللا لوسرو شمالرف
 هدلاح یرلقدلوا شالو هدةمروس مس

 ندنتی «یدرړو یریک هورجمارم ترضح
 تاذ یبا ندناجا هلتهج يفيدلوا يراربخ



 جور
 هد؛سیا رایدنوط ندنلوص ندغاص كرمت

 باطلا نا نم .رایدقارب هلبایربفس يا

 بولک هب یهانبنلاسر روضح هج ضوط
 لوسرترضح .یدکوجزبد هليا بدالاک

 « لک هنایا رابه بوتوط ندناوق مرک |

 ؛کرابم هک هلملف صولخ یخدوا هلیسهووس
 نون« ردقوا مارک باخا دار الاب یداهش

 كناکم قرهلا کت هلبازاوآ دناب هک لیدلوا

 ترضح «یدلدشیا هل ندبرلر قازوا
 یلاوئس « ؟زاملسم چاق هذه ةلاحا » رم

 هجنلا یاوج «!قرق ماب » هدیودنا دارا

 مرج زکقلاق ؟زروسروط ه هسیا هل وا »

 دا هډ هک ی العا بود هب هک ف رش

 ترضح هدک وا لا بوت)افیسهلح .یدید

 لودر هدعاو يلع ترضح هدنسهفراورمع



GND " 

 ترضح هدنغاص كناو یراترمض> مرک |
 هدنسهقراو هزم ترضح هدناوصو رک, وا

 مرح هدلاح یرلقدلوا مارک باحا راس
 رباکا یهداروا ؟ا مولعم ءرابدراو هش رش

 یستک هلبا دصق هوس كرم ترضح شیر

 هلهجو لوا ارحالاب یدصف هن رزوا
 تعا لری هدر .رالدیا رظتنم هند وع

 هے ر وک یکیدلک كرهشود هنکوا هب در

 !رما» لهجونا .رابدلاق هن وطندن راتریح

 تراسح هدارا یلاوئس «؟ردلاح هوب

 با راقوو تبیه لاک رم ترضج هجینلآ
 ادحم نا دهشا و هفاالا هلال نا دهشا »

 هدمب هلا ةملاب هلساوج « هلوسسر و هدبع

 نایملی رولیب نلیب یب » ًاباطخ هشیرق لج
 یدید « مر یلغوا باطخ نب هکنوسلیپ



(te۸) 

 قرهلوا فص فص هبمالتسا تعا و

 «رایدل ق زام هدنادیمقر هل | ریکت ةلبارهجو

 زمتسود كيلوتاق نکیار اکید ین هباکحوب
 یدا هدقراروم هک بوراراص هک

 نامز زمکیدووت ینمهاکح :
 لاحرب هنانامرهق هةقح !

 :کی دان. د ند زف رط هدهسلا ی دید

 لصا ؟اب یااحرب هنانامزهف زکلا
 لوسرترضح هل وت ؟یلکد لاحر هانموم

 هب و رابا یتوادع ردق هدصق هوس هادخ

 هرم ترضح هدلاح ینیدلوا شمروئوک
 هضاب ءهزحعم ردق یلوا ناماسم لاحرد

 .ارضح مالسل او تاولصلا مهیلع مارکءابنا

 شما لوا ببصن هنس ر چه ناه ندنت

 ةقيقحيسەجردۈب كنبنم و« ؟زکسیم مەد



)104( 
 بولوا ندنالاح صوصخح هد ترشح

 یخدیمکس «ءادعالاب تدهشال لضفلا و

 .ردیللدبارطخت هدهرصوب
 كنیرات رضح ز عدنفا هللالوسر هک ولاح

 ترضحهزح ترض>وش هدنقحیراتنموم
 ندهمدقمرر یمهللسم یرامالسا كرمت

 ردقلوا اهد یحاتن كتنمّوم .راردنرابع
CFEشمل,ارو مصرا مصءندنرزوا  

 لقع بارا الاح هعش شوب, هدلاح دل وا

 ۰ ردهدقمر دشاژ یرازوک .كيربمب و

 هلبارلندیا ناما همرک | لوسر ترضخ
 ران دا ناعا همالسل اهماع یسع ترمضح

 یتیاور ك راب اهل ف رنش ریس هدننهرا
 . هقشب یسهلئسم تبنمُو» هکدتیا قببطت
 ترضح باحا .روشالهقش هغ دشال



)7( 
 شمامکج افجو اذارب چیه ناه كناسبع
 لدم ترضح باح ا لباقم هسرالوا

 یراکدکج ندراقفانموندرایدو مو ندشی رق
 هردفو تاهنو دح هبافحو اذا

 یزمزوس زمتسود كيلوناف هداروب
 ۳ كاز هسک ؛

 ىسعپاڈآ !زکسردیاوفع !ریخ س
 رارب هلرانآ و كراب راو ح نالوا كمد

 یرلافج یرلاذیرلکدکج كرارنارصن كلبا
 هدلاح یرلکدلبا حیجرت یتلوتقم یتح و
 ؟:زکشمرونملس ی راکد# ود ندب را د

 : هک هلدید ًاباوج :یدید

 ؟ رولوا لباق لصن كماملس ینو

 نایملیب نوسلواقجردقو یتنارصن رات
 ؟یمرولیبهشدقیچ «هذحابم یهداویوب مدآ



(I01) 
 هدارو زب هکزکسلمروس رطح طقف

 ندتنمژمیهدن راتثعب نامز یدک كلراربمغس
 ی هرکص ندنرلتافو ۰ زروسدا تح
 ندنراتافو اذه عم !لکد ندنراننتنمۇە

 زمکیدشرک هنسهساقم تبنمو یهرکص
 هدزن كفوف یلاعت هللا ةياضب ید نامز
 .ارصا ردص هله .ردلماعا همش هنغح هلاق

 یرلهیقبقح تیهام كرلافج كرلاذا یهدنین
 دارا هدرا مات « هعفادم و هدنقح

 ندتفدراغن هد ین هبش ران تامولعم ناشوا

 .ردنلماع وط قازوا

 هرواح كحوحوک وش هدر هزآ

 عوج هروب هز هرکصندک دلبا نایرج
 حرش یس هلم هد تموم كردنا

 .اتک هفرش ریس هک كدلا ماود هدحاضناو



(IY) 
 داومزاساتقانالو عوقو ندنراب انبهن 

 یدلدا لکشت ۰

 قدص كنيراترضح زمدنفا هلا لوسر
 رانمشد هدنصوصخ راکنا یراهبنس توس

 یرلدنس هنوکرب چیهقرهلوا لوقعم كنب
 هلکدوش هبسیاوب .یدبا قوب یرلناهرب
 هجاحتجاهدب د یادعارک | هکرولوا ترا

 ترضح ًاتاذ یدباهسنلوب ناهرب اص

 هنسح هظغومو تمکح یرانو هلالو ر
 نادیم اياد قرهلوارومأ« هد هلداحم هلبا
 هنادیموا ندنراقدریدنلو قیجا یهثحابم

 لبوب هکوبلاج «یدیارلردیا هثحابم رارولک
 شلروک هلبا اراصتو دوم اضعب «ثحایمر
 تعانق ههموفم یامص> هدنهحشو

 چیه هسیا هلبا هرفاک برع بولوا شلک



(WD 
 .ردشماکهعوقو هرطانمو هثحایم دلوبو

 كرهلروك هریاکمو دانعر هدب لع لدب اکا

 هلتابخابوک هدهرز وا قلوا ندنایضتقم كن آ
 منم یمالسا هللا جیلق هلبا دضق هوس
 اتاذ ,ردشلوا اد یزکف یراکجهدا
 برج ٌهوق و كمرتسوک تدبش هدنجم
 .رمسناهرب یخد كمللا تعخا ص هب هب رهقو

 هتشب ندتیواغم یکه دننمض كنآ و ندقل
 هدصالوایمالسا هتشیا ؟رلبا تأشن ندهن

 هبهرونمهنیدم هدعبو هنیزاید شبح هلناعفد
 یارابج وب كب یه ناکا وو هر
 كنهنارابج تموصخ کهدلویوش یک ینیدلوا
 هدنسهوغ رد یخد یلروص قالراب كا

 رکفورظنرب كويب كب هقبقح هک ردشلروک
 ,ردندمبافو قجهوا عید قیقد هلتمکح



)14( 
 . ۀجرد كمزک ا لوسر ترضح ارز
 نازيم كوي ندنو نوحا هنزاوم ینبموم
 ه رفاکب ع یل نم هغبص یخو هلیختوروصت
 هدنصوصخ كماعا ناو ءمهاب ین لوا
 باح هسیاشمراو هتیراهچردهب كلقابق
 هدناعا ه هب دم توبن سکعلاب یخد كمارک

 "ةقيقح قرهلوا لصاو هنس هجروا كباب

 و هتشزا یرافدلوا شا ادف ناهجو ناح
 هاینا لاحرب هلب و و ندنکج لب روک هدهعقو
 هدهاشد» هدنسل رل چ ره ندننارشح مارک

 کا كنهروک ذم ةعقو ندنک ودیا شمالوا
 هعف و .ردبا باجا ی اع و یتات هروک

 : هردوش هسلا

 همالسا تعاح هل زع دنفامرک !لوسر ۹

 یفلدرویب ترم هبهندم ندهکم ییارب هلا



)119( 
 شما سسأت ًاعیرس مالسسا هداروا نامژ
 یک یندلاغ وج ىرادقم 2 راداملسم و

 هدنسهرآ مابش هلبا کم یفوم كيهنيدم
 یرلهب راس هداماعم اعاد رادل کم قرهناو

 شدم نوجا كلك بودی هماش نالوا

 روبجم کمک ندنچا مالسا ینی ندنفرظ
 هلسسح توادع ی هدهرا .یدبارلشلوا

 طاستام اد هتیرانایراک كرابلکم ماللسا لها

 ترج یب هدنسهعفد رب یک یراکدلبا
 كشيرف هدنناضهر ES ڭەيذس

 ندنسهبعاد طلست هننابراک ندک هماشندهکم

 *هل.سو اعقاو هک یدلک هعوقو ردب ۀعقو
 هدهسلا شلوا ینهلئسم نابراک یسهسادّسا

 شبرف لرهشکد ینر كشيا هرخ الا
 ریشمش رج ی هبمالسا هدیدج تعاجنوچا



)117( 

 یدصقم كما عف و ملق ندسنکوک هبا
 لصا هعقوون یب .یدباشمر ویلا نادم

 هکی دیا شمل وا یماغوغ نیدرب هلیتوقو مکح

 لهاو ضرعتم یسهرفکشیرق ید هدنآ
 راقج وج.یدیاراشلآ یتروص عفادم مالسا

 « یلاوح » هلبا هسدمو ندقدلربا رارابتخا

 هنسهظفام كنسهرواحتم یارف نلسند

 هدنرلادناموق یدع نب مصاع هلبا هبابلوبا

 هللالوسر هرکص ندقدافارب مدا رادقم ری

 زویچوا ینوق عوج كنیراترضح زمدنفا

 لتآ یحوا زکلا هدلران وب بولوا مدا شب

 زکلاب نوجا كمنیب هداوب یتح . رایدیا
 هب یش؟ زوبچوا بواوا یرلهود شعب

 .یدیارارایب هلتبون ندنکجهیمهدبا تیافک

 بولوا ردق رفا كس هيا شیرق ر کنسع



(OW) 

 یراهود زو ید . یدیا لتآ یرفزو

 رایدیا بک ار یمهل-ج هکیدبا راو ید
 ندنلثم وا كمالسا لها لب وب .ردکعد

 ترصن هده راح ,راک هعوقو هل.مشد هداز

 و طقف بولاق هدنفرط مالسا لها هبلغو

 هداروبنوجما حاضیایتیفٍک و هجو كن هباغ
 لصا هکنوچ .ردقوب زجایتحا هتالیصف
 کلب بویلوا هیرکبع "هلثسموب نهدوصتم
 "هلتسمر نالوا دوجوم هدن صا هب زاحموت

 قهرا قح هحوضو نادم یه ونعم

 یساغوغ نرد ةقبقح هسیاوا .زرهدنمښع
 ۔املسم و ندرفک كباعا هداغوعو نالوا

 .ردسهضق ىرل مرآ هدکلاب ندهرفک كرلن

 ى یرللوا شل رآ ندرامک هل رامک هد مه

 كنا هک اع هدنروص رب مهم كی یدج



(۸A) 

 اما رویلپریا ناشارب ندرفک ۰ رولک مزال
 !لکر نامایللغرب ثوروم نددادجاو اب

 نکیارولید اهذحیس هب هذ اصمانصانوداهد

 کد دج ناما رب شلوا ادیب نوکوب ناه
 | .هیمهدیالوق سابق الصا هبا یدکی رک

 یدباهسلوا ينوقو ي دج هد راهجرد كچ
 ) تروص هنب (اشاح م اشاح ! هلاذاعم
 یحد یسرو یدا عوجر هنسهلصا

 تابه .یدیالکد دیر هل چیه ندلاحا

 هکرویلب رآ هملسم تعاج رب ندکرمشم

 ینهشدیبجابب ثانیریرب یریندهنوا رانوپ
 رولوا یالوق كب یمهلئدم قل را رلهسلوا

 ندقدلوا ینشد یسجنابس كنبرکیدکی اما
 یاب رفا ییرهذم كنرر نیفرط هلضف
 یرکا هل رل لوا یتسود میدقلا نم یاقلعت



 (هجدر)
 هساوا هدنقوف كنوقه یراناما هبراد
 رهلبایشادرفشادرف هلیایلغوا اباب » یدیا
 هد « نمهدیا كنح نوجا یراکنا كمدآ

 ههفاصوهاصم بوق وص هس راقى راجل

 .یدنا ندنالمتح یخد یرامررو یدبا
 .رایدا یدارفا ابیلمافرب په راذوب توا
 یرادقحنس یجنرب كنسودرا شیرف 2
 ناملسم هدلاع ین دلوا ری ن زر نعوا|
 كڼآ ینو یرادقحنس یجنر, كنسودرا
 تلذک . یدبا ریمع نر بعصم یثادنرف

 یشادنرفو فلخ نم هیما كنسودرا شب
 یرباکا یک سال! نیاورم و فاخن یف
 یک دیعسورم و كەد یودر

 . رايا رلهداز مک راسن هلا یراک

 5 E كباحا ن



(1Y) 
 كلوسر ترضح هحلط ندباحا راک هلا

 یودراو له جوبا نالوا ید كوب كلا
 دلاخنالوا ندنرل:ادناموفناع لا كشارف

 ندرلنوب «رایدباراهدازم "اللسن هلبادیلونب
 اول رکب وبا ترضح هکردوش یمهم اهد
 شف نه رلادبع یلغوا نکیا هدننلایدر

 ترضح یغوارکیدو هدنتلایغارب یسه_فک
 شارق «یدا هدهللا لوسر تم هللادنع

 كوس كا كلور ترضح هدنسودرا

 یودرا ثراح نا رضا ندنرل رقحسم

 ماوعلانیریبز ندناحگارادک نانلوب هدمالسا

 ةديس . ىدا یسهداز مع كن رات رضح

 یردارب كنارکلا ةحدخ ترضح اسناا

 دایوخنب لفون یراق كلوسر ترض>ینب
 شیرقكلذك .یدیا هدنسودرا شرف ید



(A۷1) 
 ةع هلا نایفتس وا ندن راک ا كس ودرا

 هعیرو هبیشو هبتع روهشمو طیعم یا نت
 كينهديع ترضحندنیرجاهم راک ید
 ترضح ین .رایدیا ندنسابرقا نی
 سابع ترض> یسهجم یدنک كلوسر
 بولوا ندنر اک ۱ كنسودرا شلیرف ید

 یخد هزح ترضح یثادنرف زوا كنا

 ندرلنامرهف لوس كأ هدیدامس یودرا

 بلاط یا نب ىلع ترضح كلذك .یدا

 یئادن رق هدلاح ینردنل و: هدهالا ل وسر تعم

 .یدبا هدفرط نشد بلاطینا نب لبقع

 یداماد كسرات رضح زع دنا هللالوسر

 نالوایردب ناق ید عیبر نت ساءلاوا

 بوکج جیلق وشراق هیادخ لوسر لوا
 ادسعام ندنمراق دبابص وب . یدیا شک



(vr) 
 هلب رکید-کی یسهفاک ناه یخد كدارفا
 رامدآ یرانحاص تیرهصو تبارف هلو
 هک مصاختتم یودرایبا هزتس هتشيا .رایدنا

 شمالزوک اهد یلثم رب یهلوروق ايد
 نه هلسعوا ابا هشادرف شادرف هلبف و

 را شو مو دیس رک
 هراحر هدننروص شمقبجا هشرلناع
 هدنروعا دصقم رب چمه هدنرزوا ماع وش

 ةسل وا هب راح رپ هليون .ردلکد شک هعوقو

 رولی هلک« عوف ونوجا هینید تقیقحر هسلوا
 20و 0 ا هو تاتو بب ؛یدبا
 یناج یادف هدنروغا قح ند . ردشلک

 را هدر :رتاتس اعقاو قمربدلا هزوک
 هدهسلا ندرلنتش شلروک یخد هدرالحم

 یدنت ناح كحلب دیا ادف ةداروب نوکو



(vr) 
 یبابرقا یصحیم نبا یشادرق یلغوا
 هسلن وشو د نرد ردق هب 4 ردادفر دنا

 ییسع ترمهح راتو هد وا یتا

 زکلاب زعدنا مالسلاو تالصلا هلع

 هدنسههاضم بشر نالوا ترابعندنفقوت
 كرهسمک ضعناراو ردق هراک:ایسیدنک

 دمهدوک قرفیهدنسهرآ ناعاوب هلآ یناعا

 هسنا هب وا .ردذکد لباق ك مام دب ارب دقت ڭم
 زعدنفا هنا لوسر هل راترضح هبلاراشم

 كتنموم گیم یرلت رضح درحه 

 یتح .نمهلوا لباق كمامهدار دو هد ینس

 هنر و الفقع ضم هدنیداس كنه راع وب

 شلدیشیا شلروک اغوغ هشادرق شادرق
 رد هبلکلاب «ع تداع .ردلکد س .

 تیاعر هداملاقوف هترهمو نبارق برع
۳۲ 



(IYE) 

 وللو «؟راوه قجهمهشالباب هدهرا .ردنا
 بغرت و فیت یهلاصم هلارازوم

 لب دةس رانا یحد قیوشلو

 یموزا قره لا جسم اق یتتسدرا کل طأب

 ون هرکص ندقدلوا شمقبح هنادیم هرکرت

 یک هسمک ناغا ییاصتقم كما
 را هلع ءا ىدا. شاما منم

 هلآ هنازرنوخ تدش ر هوا هروک ذم

 كناسنا ینیصوو فی رعت هکیدلک هعوقو
 تب هدرلندیشنا بوکح یناق یءهدنرارامط

 « زار زکب
 شمالا هیاکح یلوه كنهراسحم زب

 زکلا زمتسود.كلوتاف هدلاح زمغدلوا

 ندکعوشود ینه ولم تا كنهعقووت

 عفدزکلاب .یدما شمالاق ناق هزکب هدنتب



(Ye) 

 > یسهک « هلا ناحس » نوا ترب

 زوس ندنغآ هقشب ندرارحت جبقهیور 
 هکكدید .یدبا :

 كمدآ رب 1 مدنفا زکروس یاصا

 ناراو هراهجردوهدنصوصخ ناعا هنتوبن

 هوب ؟یعرولببهنلوا دع یشرپ يهاو توف
 ه رالقع یسهظحالمو هعلاطم تهح تهح

 یسهاکی بیس كاهبراحرب نریو تريح
 تراع ندنسهلم هدمها تور زکلا

 دنر هلزامدآ وا توش وا رک ۱ بلوا

 هیلع ءانب و شما ققحت ایعطق کندیسته 
 شمالدبا ناعا هدهقلطم و هنمعق تروص
 -.هحردو ۱ هدناعاو یدیا هسلوا

 ؟ یدبا یعرولس هلوا لباف تا هدرا

 چیه همش ندمالملا هيلع دمع ترضح



2۲( 

 ناما ردقو هدنرانامز یدنک هربمغیرب
 ؟ یعدنلوا

 ۰ یدقار ندلا قاصنا زمتسود

 ضارتعا طقف . یدلبا قیدصت یدوصقم

 .هلب دصقم هلسم حضوت درج بويل وا هل دصق

 : هردبا راطخا یتیدلوا

 اجت یدبا هسلوا یدیما هبلغ طقف
 روس هرتسوک یناراک ادف و نانو

 ؟ یدیا

 : هکیدلسد ندزقرط هلی هم د

چ وا وشراق ا لتآ زو 7
 .كنلتآ 

 .یدب كنەداب زو جواوشراق ههداس كب

هلغ كنهود شم وشراق هود رو
 .یم

 ٩ یدیا یعرولمهنلوا دما هديصا "یدایم

 . یقوفت نالوا هجددعوش كنمشد هیلع ءانب



(ww) 
 - ۔وک ی کیدلدبا بیغرت ه هلاصم صوصخ ابو

 كن راضم؛هسیازلوا چهندران املسم هر
 - هسازلوا چیهو یرلهع ود هنفرط نشد

 یعزلکمزال یراملوب هدنبأر حنجر یحلص
 ردق هر هدنداعس یودرا 4 ونلاح ؟ یدبا

 شمالرآ ندهالال وسریأر هسمک رب چیه

 هدر . ردراشمامرتسوک تفر هلمشدو

 زارب هسیا شمقیچ بلا نوکوب مالسا
 وا . ردشلوا یخد بولغم هددحا هرکص

 ین یسهریظن كردب هعقو وب یخد هیراحم
 هسوشلوا. یماغوع نرد هدهقشح تروص

 هدضقوم عفادت مالسا و ضرع شرف
 یمودراكشبرفهرفک هدهعقوو .ردشملوب

 یهرز یزو ید بولوارف كس چ وا

 هد كس ج وا . یدیا لتآ یزوکیاو"



2۷۸ 
 .ثكمالسا یودرا یدا راو یرلهود

 بولوا تراعندرمنزو یدبهسیایدوجوم
 یراوس . یدبا هرز یرفنزوت زکلاب
 رع دفا هلالوسر ارز .یدناقو چه
 تولوا يآ ررن كنهدز وا هل رات رضخت
 و هتشا . رلیدیا هدا به هراس تانغ
 هدمالشا هلغ هدفا "یداب یخد هدهراحم
 گاوسر ترضحدرح هدلاح ینبذلوا شلاق
 رنوجمآ ییدمهلوا ارجا حب یارب
 یدنک .یدبا شمرتسوک زو قلناشیرب
 نمشد نالوا یل» ش ترد كسرارادقم

 یعالسا لها هدلاحیرافدلوا ناشیرت هدنلا
 یش نداروسح هات هن هدنلا ید ءاو
 هقشد ندنرللماک لابا هریمعس 39
 ناق ندرلهراب یرلقدل .نمهلوایشرب چره



1۷۹3( 

 هل رازوک یةقحح كمولوا قرهلوا ناور

 لصن كما ناراک ادفو نمّوم ندوک

 هدهللا لوسر روغا هل اراز وس هنانمّوم

 دم وج یرلکدتیاهلناحنوجما یبلایاضر
 2 راب هی راقدلاق نون لص ندکل
 ت رکو كباسنا هققح و اه
 و ید هع اس .ردءدکع روا

 ندارعش نداکهدازاصا ندالقع یر ه

 هحرلکم هلو نالوا ندناحتش ندادا

 نآعایتوفردن وش هلوسر ترضح كقلخ

 تعا ةا اهلماک تعاقهنتلاسر كنآ یراہا

 هه خم نیما یار لاو حا كحهروتک

 لد رب چه هقشب ندبرللوا شعلبا

 هاتشا ردق هرذ هدو .نحهدیا تاشن

 ندفاصناو لقع لئاضف ینابنا هققح
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 هدندزالقع ناشیدنا تقیقح كردبا دیر

  EESربا ,

 اهد هکدنیک فاصنا الع هدزتسود

 : هکیدید ! یدبا رویلوا ناباع هداز

 رب قاخ ردق و .ردولب وا هةبقح -

 هکول و .نم هديا عاتجا هدنرزوا لطابرکف
 لناقردقوب طقفرنوسلیهدبا عاهجا ًاتقوم

 ۱۳ ال كنرو یک وک هزاقا راکاتف
 .رولکللخ هنراقامنا اقلطم

 هقیقح كقلخ زکک, دید a ردقوب» اس

 ؟زکسروسدا نیم یغیدلوا ردقهب

 زوبیدب هدننهعقو دحاوش هتشيا

 ندنلتمنوا كنو هکراشمراتج رواکنح

 ؟ یعزلوا كعد شما عامجا سوع هدایز

 ًاهد نیم رادم رب هقشب هدیایوت ال
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 كن رات رضح زع دنفا مرک !لوسر .ردراو

 نوجا عادولا ج> نالوا یرل- كوص

 تیعم نکیآراردک هبکم بوقیچ ندهنیدم
 یرادق؛كنجاخ هنیدمزکلای یهدنرلهنس

 ندف رطره هدنافع مو .یدیا كيب قرف
 زوب یرادقم كنيملسم جاج نالوا شک
 رادقمو .رددقم یتدلوا كرم ترد نوا

 ندنلثم نوا كيوب قلخرب ناراقبح جا2

 هکرولوا كعد ؟یعرواس هنل وا نیش یعاشا

 ندا ناعا هلوسر ترضح هدن راتابحنامز

 هکرولیبهنلوا نیم نویلم قشر, سوفت
 یسەفاک كنسبلاها دج و نعوزا یخدوب
 رلنامزوا هدراتالو وا کنوح ۰ ردکید

 یسلیهلوا نیم سون هدایز ندنوب
 ءردجوک



(AY) 

 وش ید یتهجو لنص ہرواح هتشيا
 لضاف قرهلرا ماتخ نسح نیهر هدنروص

 EL سو

  «یدلاف رکشتم هقضح ینالوط ندتامولعم

 لضف كهللا هدهسنایدما فارتعا اها
 هدم ترون هکردبا ديما ندنناسحاو

 همالاسو هللاةاولص .ردشملبا كاسات ینلف

 .نیبمجا هبخ و هلآ يعو هيلع

 یهّسا
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